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RESUMO 

O funcionamento cognitivo necessário para a realização da leitura e para a tomada de 

decisão lexical envolve diversos subsistemas lingüísticos que geralmente encontram-se 

prejudicados nos sujeitos com Dislexia do Desenvolvimento. A observação e registro de 

medidas fisiológicas, tais como os movimentos oculares e o diâmetro pupilar, permitem a 

realização de inferências a respeito das estruturas neurais envolvidas na leitura bem como 

as estratégias cognitivas adotadas pelos leitores durante este processamento. A presente 

dissertação apresenta dois estudos que tiveram como objetivo geral verificar os padrões de 

movimentos oculares e de variação do diâmetro pupilar numa Prova de Tomada de 

Decisão Lexical. Participaram do Estudo 1 vinte universitários bons leitores (idade média 

22,3). ANOVAs de Medidas Repetidas revelaram efeito significativo de lexicalidade para 

o número de acertos e de fixações oculares; efeito de frequência para o número de acertos, 

tempo de reação e diâmetro pupilar na inspeção das palavras e tempo de reação, efeito de 

comprimento para o número de fixações. Houve também efeito significativo de 

regularidade para o número de acertos e diâmetro pupilar na inspeção das palavras. Para o 

Estudo 2 foram compostos 2 grupos, sendo o G1 formado por 15 crianças com Dislexia do 

Desenvolvimento (idade média de 10,67) e o G2 por 11 crianças boas leitoras (idade média 

10,27) pareadas por idade, sexo e escolaridade com os disléxicos. Os sujeitos realizaram 

provas computadorizadas de leitura e escrita, consciência fonológica, avaliação do padrão 

de movimentos oculares. Testes-t indicaram diferença significativa para o número de 

acertos nas provas de leitura de sílabas, palavras e pseudopalavras. Também houve 

diferença significativa para o tempo de fixação na prova de leitura de palavras. ANOVAs 

Mistas mostraram para a PTDL efeito principal e entre grupos para as variáveis 

lexicalidade, freqüência, comprimento e regularidade das palavras. Os efeitos das 

propriedades psicolingüísticas para as variáveis analisadas nos estudos são compatíveis 

com os modelos de dupla rota de leitura e com a teoria de desenvolvimento do léxico, bem 

como com os déficits de uso da estratégia fonológica e lexical apresentados por sujeitos 

com Dislexia do Desenvolvimento. O diâmetro pupilar, enquanto medida psicofisiológica 

que aumenta conforme o aumento da demanda cognitiva, apresentou efeito significativo de 

frequência e regularidade para os adultos, o que indica que esta medida pode ser 

promissora para os estudos cognitivos de leitura. 
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ABSTRACT 

The cognitive functioning required in reading and lexical decision making involves various 

linguistic subsystems that usually are affected in subjects with Developmental Dyslexia. 

The observation and recording of physiological measures, such as eye movements and 

pupil diameter, allows inferences about the neural structures involved in reading as well as 

the cognitive strategies adopted by readers during this processing. The present dissertation 

presents two studies aimed to verify the pattern of eye movements and pupil diameter 

variation in a lexical decision making task. Twenty university good readers participated in 

Study 1 (average age 22,3). Repeated Measures ANOVAs revealed significant lexicality 

effect for number of correct items and number of eye fixation, frequency effect for reaction 

time and pupil diameter in words inspection and length effect for number of correct items 

and eye fixation. There was also significant regularity effect for number of eye fixations, 

reaction time and pupil diameter in words inspection. In Study 2 were composed 2 groups, 

the G1 compound by 15 children with Developmental Dyslexia (average age 10,67) and 

the G2 by good readers (average age 10,27) matched by age, gender and schooling whit the 

dyslexic group. The subjects performed computerized tasks of reading and writing, 

phonological awareness and evaluation of eyes movements. T-tests indicated significant 

differences for number of correct items on reading syllables, words and pseudowords tasks. 

There was also a significant difference for fixation time in word reading task. In lexical 

decision making task, mixed ANOVA showed main lexicality effects and between groups 

for variables lexicality, frequency, length and regularity of words. The 

effects of psycholinguistic properties for the variables analyzed in the study are consistent 

with the dual-route model of reading and the development theory of the lexicon, as well 

as deficits in the use of phonological and lexical strategy presented by individuals with 

Developmental Dyslexia. The pupil diameter, while psychophysiological measure that 

increases with increasing cognitive demand, significant effect of frequency and regularity 

for the adults, indicating that this measure may be promising for cognitive studies of 

reading. 
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1. INTRODUÇÃO 

_________________________________________________________________________
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A Dislexia do Desenvolvimento é um distúrbio de aprendizagem caracterizado por 

dificuldades na acurácia, fluência e precisão nos domínios da decodificação e compreensão 

da leitura. Por tratar-se de um quadro de origem neurobiológica e heterogêneo do ponto de 

vista genético e comportamental, abrange diversas manifestações cognitivas peculiares, 

desde leitura lenta e penosa, com erros de inversões de letras e sílabas, confusões auditivas 

ou confusões de letras por similaridade visual.  

Considerando o processo normal de aquisição da leitura, bem como seus desvios, 

crianças com dificuldade de leitura experimentam um fenômeno relatado na literatura 

como “Efeito Mateus”. Segundo Stanovich, Nathan e Zolman (1988), crianças com boas 

habilidades de leitura se desenvolverão mais por se beneficiar do material escrito a que 

estão expostas, enquanto leitores com dificuldades terão menos oportunidades de obter 

esse benefício e, conseqüentemente, se desenvolverão menos. Neste sentido, as 

dificuldades de aquisição das habilidades de leitura e escrita devem ser estudadas e tratadas 

com atenção e urgência.  

Avaliar as habilidades cognitivas envolvidas no processamento da leitura implica 

na aplicação de uma diversidade de testes lingüísticos, perceptivos e motores, dentre os 

quais destaca-se a tarefa de tomada de decisão lexical, enquanto medida do processo de 

acesso lexical. Nesta tarefa o sujeito deve, após leitura de um item lingüístico, decidir se o 

mesmo é uma palavra real ou uma pseudopalavra. Uma vez que sujeitos com Dislexia do 

Desenvolvimento apresentam uso ineficiente das rotas fonológica e lexical de leitura, 

tarefas de tomada de decisão lexical permitem tanto avaliar a precisão do acesso ao léxico 

bem como o nível de desenvolvimento deste constructo cognitivo.  

Paralelamente, o estudo de medidas psicofisiológicas, tais como os padrões de 

movimentos oculares e de medidas de diâmetro pupilar, podem ser de grande importância 

para conhecimento das bases neurobiológicas da leitura em sujeitos com ou sem Dislexia 

do Desenvolvimento. 

Neste sentido, a presente dissertação apresenta dois estudos que tiveram como 

objetivo geral verificar o padrão de movimentos oculares e de variação do diâmetro pupilar 

numa Prova de Tomada de Decisão Lexical (PTDL). A divisão dos estudos ocorreu devido 

à elaboração da PTDL, bem como a verificação da adequação dos itens para as 

propriedades psicolingüísticas da Língua Portuguesa de lexicalidade, regularidade, 

comprimento e frequência. Por conta deste aspecto, participaram do Estudo 1 vinte 

universitários bons leitores. No Estudo 2 a amostra foi composta por 2 grupos de crianças, 

sendo o primeiro formado por 11 crianças com Dislexia do Desenvolvimento (G1), o 



 

 

 

9 

 

segundo por crianças boas leitoras pareadas por idade cronológica com o grupo de 

disléxicos (G2). Os participantes do Estudo 2 realizaram provas computadorizadas de 

leitura e escrita, consciência fonológica, avaliação do padrão de movimentos oculares na 

leitura e prova de tomada de decisão lexical.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

_________________________________________________________________________ 
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2.1. Dislexia do Desenvolvimento: Histórico, Conceito e Manifestações 

 

O termo Dislexia é originário do grego Δυζλεξία, Δδυζ, que quer dizer "difícil" e 

λέξις, que quer dizer "palavra" (CUNHA, 2001). Ao longo da história da ciência esse termo 

tem adquirido conceitos diversos que merecem ser estudados e compreendidos. No ano de 

1878 começaram a ser publicados os primeiros estudos científicos sobre a Dislexia na área 

da neurologia, sendo esta inicialmente descrita por Kussmaul através do termo cegueira 

para palavras. Os quadros de dificuldade de leitura foram identificados tanto em adultos 

que sofreram lesões e perderam as habilidades de letramento já adquiridas, como também 

em crianças que se encontravam na fase de alfabetização (MILES e MILES, 2003). 

O uso do termo Cegueira Congênita enfatizava a presença de déficits de 

processamento visual na leitura e, por conta disso, a Dislexia foi durante muitas décadas 

objeto de estudo da oftalmologia. Uma mudança no foco de estudo da Dislexia ocorreu 

através dos estudos do neurologista americano Samuel Orton, que criticava o conceito de 

Cegueira Congênita Para a Palavra na medida em que este conceito superestimava os 

fatores hereditários e dava pouca importância aos fatores ambientais específicos e gerais, 

tais como os métodos de ensino de alfabetização e os fatores sociais e emocionais. Por 

conta disso, Orton sugeriu a substituição da palavra congênita para o termo do 

desenvolvimento. Mesmo com esta tentativa de unificação do termo, Tarnpole & Tarnpole 

(1981) relataram a existência de até quarenta nomes diferentes para a condição, hoje mais 

conhecida como Dislexia do Desenvolvimento.  

Diversos problemas podem ocorrer durante a aquisição da aprendizagem e estes 

formam uma categoria ampla e complexa de quadros clínicos que podem ser decorrentes 

de diversas causas e fatores ambientais, afetivos e biológicos presentes simultaneamente 

(CIASCA, CAPELLINI E TONELOTTO, 2003). Por outro lado, os transtornos específicos 

da aprendizagem caracterizam-se pelo caráter desenvolvimental e origem neurobiológica 

que possuem. De acordo com o Manual Diagnóstico e estatístico de transtornos mentais 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2003), os transtornos da aprendizagem 

formam uma seção que inclui o Transtorno da Leitura, o Transtorno da Matemática, o 

Transtorno da Expressão Escrita e ainda o Transtorno de Aprendizagem sem outra 

especificação.  

Os Transtornos da Aprendizagem são diagnosticados quando os resultados do 

indivíduo em testes padronizados e individualmente administrados de leitura, matemática 

e/ou expressão escrita estão substancialmente abaixo do esperado para sua idade, 
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escolarização e nível de inteligência. Além disso, estes problemas interferem 

significativamente no rendimento escolar ou nas atividades da vida diária que exigem as 

habilidades de leitura, matemática ou escrita. Devido ao caráter desenvolvimental, estes 

transtornos persistem até a idade adulta. Enfoques estatísticos são utilizados para 

estabelecer que uma discrepância é significativa, sendo o principal deles a discrepância de 

mais de 2 desvios-padrão entre rendimento acadêmico e o Quoeficiente Intelectual (QI). 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2003) 

Dentre os transtornos específicos da aprendizagem, a Dislexia do Desenvolvimento 

é o mais comum e estudado (GALABURDA E CESTNICK, 2003; CIASCA, CAPELLINI 

& TONELOTTO, 2003; SHASTRY, 2007), sendo denominado pelo DSM-IV 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2003) como Transtorno de Leitura. 

Conforme esta classificação, o diagnóstico é feito pelo preenchimento dos seguintes 

critérios: 

1. As aptidões para a leitura devem ser significativamente inferiores ao nível 

esperado, considerando-se a escolarização do indivíduo e suas capacidades intelectuais; 

2. As perturbações de leitura devem interferir significativamente no desempenho 

escolar ou atividades diárias; 

3. Ausência de disfunção visual, auditiva ou neurológica. 

A avaliação feita para o preenchimento dos critérios diagnósticos que configura o 

transtorno, na maioria das vezes, é baseada nos sintomas observáveis do comportamento da 

leitura e escrita. 

Outra descrição é a proposta pela Classificação Internacional de Doenças, 

abreviada como CID-10 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1997). Esta 

classificação coloca o Transtorno específico de leitura como um quadro pertencente aos 

transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares cujos 

comprometimentos não são decorrentes de doenças cerebrais, traumatismos ou retardo 

mental. Conforme esta classificação, a característica essencial do Transtorno de Leitura 

implica num comprometimento específico e significativo do desenvolvimento das 

habilidades da leitura que não é atribuível exclusivamente à idade mental, a transtornos de 

acuidade visual ou escolarização inadequada. Neste sentido, ocorrem prejuízos na 

capacidade de compreensão da leitura, no reconhecimento das palavras, na leitura oral, e 

no desempenho de tarefas nas quais a leitura é necessária. Com frequência ocorrem 

simultaneamente dificuldades de soletração, bem como a existência de histórico de 

problemas de fala ou linguagem antecedentes à escolarização. Os quadros de alexia, 
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dificuldades de leitura secundárias a transtornos emocionais e de Dislexia sem outras 

especificações excluem o diagnóstico de Dislexia.  

De acordo com a definição proposta pela Associação Internacional de Dislexia 

(LYON, 2003), que foi adotada pelo Instituto Nacional de Saúde Infantil e 

Desenvolvimento Humano (NICHD), a Dislexia é um distúrbio específico de 

aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizado por dificuldades na correta e/ou 

fluente leitura de palavras e por pobres habilidades de soletração e decodificação. Essas 

dificuldades tipicamente resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem 

que é muitas vezes inesperado em relação às outras habilidades cognitivas e à instrução 

adequada de ensino em sala de aula. Conseqüências secundárias podem incluir problemas 

na leitura e compreensão e, consequentemente, reduzida experiência de leitura que pode 

impedir o desenvolvimento do vocabulário e o conhecimento em geral.  

A definição da Associação Britânica de Dislexia também amplia o conceito do 

transtorno incluindo habilidades e áreas que podem estar envolvidas no quadro para além 

das habilidades de leitura. Conforme a definição desta associação, a Dislexia é: 

 

“uma condição neurológica complexa constitucional em sua origem. Os 

sintomas podem afetar diversas áreas e funções do aprendizado e podem 

ser descritos como uma dificuldade específica na leitura, soletração e 
linguagem escrita. Uma ou mais dessas áreas podem estar afetadas: 

habilidades numéricas, habilidades de notação musical, funções motoras 

e capacidade de organização também podem estar envolvidas. No 

entanto, os sintomas são particularmente relacionados com o domínio da 
linguagem escrita, embora a linguagem oral possa estar afetada em algum 

grau” (SMYTHE, I.; EVERATT, J.; SALTER, R., 2004).  

 

A realização de avaliações específicas que considerem a heterogeneidade de 

manifestações possíveis na Dislexia é fundamental para a delimitação de subtipos do 

quadro. Por sua vez, o reconhecimento dos subtipos de Dislexia, assim como a 

caracterização das dificuldades apresentadas, são importantes para os educadores porque 

fornecem subsídios para a elaboração de programas interventivos eficazes. 

Boder (1973) descreveu três padrões atípicos de leitura e escrita que foram 

estabelecidos através de procedimentos empíricos de rastreio diagnóstico e discute as 

implicações desta classificação para o estabelecimento de intervenções. O autor destaca 

uma prática de avaliação que é por vezes comum por parte de profissionais da psicologia e 

psicopedagogia clínica, que evitam fazer algum diagnóstico de Dislexia porque, ao 

observarem fatores emocionais envolvidos na dificuldade apresentada, tendem a considerá-
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los como causa da inabilidade de ler, e não como manifestação secundária à dificuldade 

cognitiva. Esse raciocínio, que carece de evidências empíricas, não deve ser levado em 

consideração, e, em qualquer processo de avaliação psicológica de qualidade, a cognição 

deve ser examinada. 

Conseqüentemente, os procedimentos de diagnóstico da Dislexia podem ocorrer de 

três modos: a) por processo de exclusão dos critérios classificatórios; b) indiretamente, por 

avaliação psicométrica e neurológica; e c) diretamente, a partir da observação da 

frequência e persistência de certos tipos de erros apresentados na leitura e na escrita 

(BODER, 1973). O diagnóstico por processo de exclusão é mais realizado pelos médicos, 

encontra-se descrito nos manuais da Organização Mundial da Saúde (1997) e da American 

Psychiatric Association (2003), os quais consideram também a realização de diagnósticos 

diferenciais e de comorbidades. 

A abordagem de diagnóstico indireta também pode ser útil, porém os escores 

psicométricos são, por si só, insuficientes para o fechamento de diagnóstico uma vez que 

os resultados apresentados podem ocorrer em outras condições que não a Dislexia. A 

abordagem mais utilizada é a de diagnóstico direto, na qual são observados os chamados 

“erros de disléxicos”, ou seja, os padrões de desvio que são característicos de indivíduos 

com o transtorno e que diferem consideravelmente dos erros decorrentes apenas de atraso 

no desenvolvimento da leitura. Estes erros característicos referem-se principalmente à 

confusões fonológicas e visuais sistemáticas entre grafemas e fonemas com propriedades 

similares. 

Fletcher (2009), em artigo de atualização acerca da definição da Dislexia do 

Desenvolvimento, reflete que a maioria das definições é criticada porque indicam apenas o 

que a Dislexia não é, ou seja, tratam-se de definições com caráter de exclusão e que falham 

em providenciar critérios inclusivos na determinação do quadro. Além disso, considera que 

as mudanças nas definições da Dislexia representam alterações no entendimento científico 

e no entendimento das dificuldades de aprendizagem. Segundo o autor, os principais 

componentes que influenciaram a mudança das descrições do distúrbio de leitura de um 

transtorno geral para especificar os tipos de problemas de leitura são a decodificação de 

palavras simples, a capacidade de ler palavras e textos automaticamente na ausência de um 

problema de leitura de palavras (fluência) e problemas de compreensão, quando as 

habilidades de decodificação e fluência estão intactas. 

Uma pessoa com Dislexia geralmente tem problemas nos três domínios, devido aos 

problemas para a leitura de palavras, mas pequenos grupos de crianças experimentam 
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dificuldades primárias de fluência e/ou compreensão. Esta distinção é importante porque os 

correlatos neuropsicológicos e neurobiológicos irão variar dependendo da natureza do 

problema da leitura (FLETCHER et al, 2007). A figura abaixo ilustra um esquema global 

que inclui os fatores considerados por Fletcher como necessários para o entendimento 

científico dos Transtornos de Leitura: 

 

 

 

Figura 1. Esquema de representação das múltiplas fontes de variabilidade que influenciam no 

desempenho acadêmico de crianças com Transtornos de Leitura (FLETCHER, 2009, p. 502). 

 

Em 1985, o Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano 

(NICHD) iniciou um programa de pesquisa para definir parâmetros de uma perspectiva 

interdisciplinar para entender as causas da Dislexia. Devido ao grande número de 

pesquisas desenvolvidas e das articulações entre os autores, hoje existe um grande 

consenso a respeito da definição de Dislexia, bem como sobre correlatos comportamentais 

e neuropsicológicos. Porém, infelizmente este conhecimento tem sido pouco divulgado 

entre o público leigo e crianças continuam sendo diagnosticadas sem critérios adequados e 

recebendo tratamentos pouco eficazes.  

Até o presente momento não foram publicados no Brasil estudos epidemiológicos 

de incidência da Dislexia, mas os estudos de prevalência mostram índices variados, que 
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variam conforme o tipo de código de leitura ao qual a criança está exposta bem como de 

ferramentas precisas de diagnóstico precoce e adequado (GRIGORENKO, 2001). De 

acordo com Stein (2001), Shastry (2007) e Baillieux et al (2009), aproximadamente 5 a 

10% de crianças na idade escolar apresentam Dislexia. Outros índices apresentados em 

estudos recentes são entre 5 e 12% (SCHUMACHER ET AL, 2007) e 17,5% 

(SHAYWITZ e SHAYWITZ, 2005). Além disso, os quadros clínicos de Dislexia podem 

sobrepor-se a outras desordens, tais como transtorno de aprendizagem da linguagem, 

alexia, hiperlexia, e TDAH, ou transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (SHASTRY, 

2007). Sobre a prevalência para comorbidade com o quadro de TDAH na infância, 

Schumacher et al (2007) apontam 20%. O estudo aponta também risco duplamente maior 

de ocorrência da comorbidade em meninos. Também existem associações mais freqüentes 

dos quadros de Dislexia com transtornos depressivos e transtornos de comportamento 

social na adolescência.  

Em relação às diversas características cognitivas e comportamentais da Dislexia do 

Desenvolvimento, conforme a Associação Internacional de Dislexia (SMYTHE, 

EVERATT E SALTER, 2004), os problemas apresentados por indivíduos disléxicos 

envolvem dificuldades na aquisição e uso da linguagem, sendo que a troca de fonemas ou 

de letras visualmente semelhantes é apenas um dos sintomas do quadro. Sujeitos com 

Dislexia experimentam outros problemas cognitivos mais gerais, tais como: aprendizado 

da fala, organização da linguagem escrita e falada, aprendizado de letras e seus sons, 

memorização de fatos numéricos, soletração, leitura, aprendizado de nova língua e 

realização correta de operações matemáticas.  

De acordo com Gregorie e Pierart (1997), a leitura das crianças disléxicas é lenta e 

penosa, pois freqüentemente cometem erros como inversões de letras e sílabas, confusões 

auditivas, confusões de letras por similaridade visual, omissões e acréscimos de letras, 

sílabas ou sons. Sobre o padrão de movimentos oculares, Lukasova (2006) verificou 

diferenças no padrão de movimentos oculares em crianças com desenvolvimento normal e 

crianças com Dislexia, sendo que as crianças com Dislexia apresentaram diferenças 

significativas para latência de sacadas, habilidade de antecipar a sacada e número de 

acertos em tarefas de leitura.  

Levando-se ainda em consideração as dificuldades apresentadas na leitura e escrita, 

alguns padrões de disfunção podem ser distinguidos com relação aos diferentes tipos de 

erros cometidos (CAPOVILLA e CAPOVILLA, 2000). Assim, a Dislexia se manifesta nos 

seguintes subtipos: visual, de negligência, letra a letra, atencional, fonológica, morfêmica e 
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profunda. A Dislexia Visual que se caracteriza pela dificuldade na análise visual. Neste 

tipo de Dislexia os erros são cometidos em função de semelhança entre a palavra escrita e 

palavra alvo. 

A Dislexia de Negligência também está relacionada com dificuldade na análise 

visual. No entanto, ela difere da dislexia visual pelo fato dos erros ocorrem repetitivamente 

em certas partes da palavra, tais como o começo ou fim. A Dislexia do tipo leitura letra-a-

letra está relacionada com dificuldade no reconhecimento ou apreensão global (Gestalt) da 

palavra. A leitura acontece através da soletração de cada letra e sofre efeito de 

comprimento de palavra e tipo de escrita. Quando a escrita é cursiva a leitura se torna mais 

difícil para a pessoa com esse tipo de dislexia.  

A Dislexia Atencional é vista a partir da dificuldade na codificação das posições 

específicas das letras nas palavras. Os erros cometidos são por migração de letras dentro de 

uma mesma palavra ou de uma palavra para outra. A dificuldade, neste caso, está 

correlacionada com aumento na quantidade de informações a serem processadas. 

Já a Dislexia Fonológica pode ser explicada a partir da existência de dificuldade no 

processamento de informação relacionado com a conversão dos grafemas em fonemas. 

Nestes casos, a criança consegue fazer uma análise visual adequada dos estímulos, mas 

apresenta dificuldade de encontrar o som (fonema) correspondente a letra (grafema). 

Crianças com este tipo de dificuldade podem memorizar a forma escrita da palavra e, 

conseqüentemente, apresentar processamento compensatório, ou seja, as palavras 

familiares são lidas corretamente independentemente do seu comprimento ou frequência e 

os erros acontecem principalmente na leitura das palavras novas, com observação de efeito 

de frequência ou pseudopalavras, com observação do efeito de lexicalidade. 

A Dislexia Morfêmica, também chamada de Dislexia semântica, está relacionada 

com a dificuldade da formação do léxico visual das palavras. Por isso, as crianças deste 

subtipo lidam com as palavras já vistas como se fossem novas. A leitura é feita de forma 

lentificada e observa-se o efeito de regularidade (por exemplo, ler a palavra táxi, como 

/tachi/) e comprimento. Por fim, a Dislexia Profunda é caracterizada por um distúrbio 

grave na capacidade de leitura, sendo observada leitura pobre das pseudopalavras, trocas 

semânticas em palavras de conteúdo e outros erros semânticos. Suspeita-se que neste 

padrão ocorre dano total nos processos de leitura no hemisfério esquerdo e a conseqüente 

compensação realizada pelo hemisfério direito do cérebro.  

Estas descrições ilustram a caracterização de subtipos neuropsicológicos da 

Dislexia do Desenvolvimento e contradizem a idéia da existência de um único mecanismo 
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cognitivo que se encontra prejudicado neste transtorno (BARROS et al, 2007). Os dois 

perfis neuropsicológicos mais freqüentes são o subtipo fonológico, em que ocorre uma 

espécie de interrupção da aquisição de leitura através da correspondência entre letras e 

sons; e o morfêmico, no qual existem dificuldades na aquisição das representações 

ortográficas (FRITH, 1985). Em ambos os casos há dificuldades no reconhecimento de 

palavras, apesar da compreensão de textos ou de informações não ser prejudicada quando 

ouvidas (CAPOVILLA e CAPOVILLA, 2002).  

Em estudo de avaliação de habilidades de leitura e escrita de crianças com e sem 

Dislexia, Lukasova, Oliveira, Barbosa e Macedo (2008) verificaram dificuldades dos 

disléxicos na decodificação grafofonêmica tanto na leitura como na escrita de palavras. 

Tais dificuldades foram explicadas em decorrência do pobre desenvolvimento da rota 

lexical, impedindo a assimilação das regras ortográficas. As crianças disléxicas, que 

tinham idade média de 10 anos, cometeram erros de generalização ao apoiarem-se 

exclusivamente na correspondência grafema-fonema, como, por exemplo, na palavra 

/casa/, lê /cassa/. Além disso, houve pior desempenho na detecção de erros em palavras 

com de trocas fonológicas (/juveiro/ e /ofelha/, por exemplo) e em omissões de letras 

(/coba/ em /cobra/, /abido/ em /abridor/). 

Angelelli et al (2007) realizaram uma caracterização da escrita de 18 crianças 

disléxicas da Itália, cuja ortografia é considerada transparente. Considera-se a 

transparência de uma língua a propriedade referente à regularidade da correspondência 

entre um grafema e um fonema. Quanto menor a frequência de irregularidades de 

correspondência letra-som, maior o grau de transparência da língua, e vice-versa. As 

provas de escrita aplicadas incluíam palavras regulares com correspondência unívoca, 

palavras regulares que requerem regras de conversão silábica, palavras com transcrição 

imprevisível e pseudopalavras com correspondência uma letra um som. Os erros de escrita 

dos disléxicos foram comparados com o desempenho de 30 bons leitores controles e os 

resultados mostram que os disléxicos apresentaram erros compatíveis com a prevalência do 

uso da leitura fonológica. Também tiveram desempenho inferior em todas as subseções do 

teste de ortografia, com ênfase na categoria de palavras com transcrição imprevisível. 

Logo, o padrão deficiente da escrita é condizente com o quadro de Disgrafia de superfície.  

Outro estudo recente de caracterização da escrita de crianças com Dislexia de 

língua portuguesa foi conduzido por Affonso (2009), no qual a amostra foi constituída por 

3 grupos, sendo o primeiro composto por 15 disléxicos com idade entre 8 e 12 anos, o 

segundo por 15 sujeitos pareados por idade cronológica e o terceiro grupo formado por 



 

 

 

19 

 

sujeitos pareados por nível de leitura. Os resultados das análises quantitativas e qualitativas 

indicam que a pontuação total dos participantes com dislexia no teste de escrita foi 

significativamente menor do que a dos participantes do grupo controle por idade, mas não 

houve diferença significativa na pontuação total entre o grupo disléxico e o controle por 

nível de leitura. As crianças do grupo controle por nível de leitura foram mais lentas do 

que os participantes com dislexia e dos controles por idade. Em relação aos tipos de erro 

observados na escrita, houve diferenças significativas entre disléxicos e os dois grupos 

controles para os erros de Correspondência unívoca grafema-fonema, Omissão de 

segmentos e Correspondência fonema-grafema independente de regras. Neste sentido, os 

disléxicos apresentam dificuldades tanto para a escrita de palavras regulares, que se 

relacionam à déficits fonológicos de discriminação e são verificados pelo desempenho na 

categoria Correspondência unívoca grafema-fonema; bem como de memória de trabalho 

auditiva, conforme o desempenho no subtipo de erro Omissão de segmentos e, por fim, 

déficits importantes de memória visual para formação do léxico ortográfico, observado 

pelos erros de Correspondência fonema-grafema independente de regras. 

Considerando a variabilidade de manifestações encontradas em sujeitos com 

dificuldades de leitura, Valdois, Bosse e Tainturie (2004) propuseram que, para estabelecer 

que um determinado déficit cognitivo está causalmente relacionado à Dislexia, pelo menos 

duas condições precisam ser cumpridas. Primeiro, espera-se que o déficit seja associado 

com Dislexia do Desenvolvimento independentemente de outros déficits fonológicos 

adicionais. Segundo, este déficit deve predizer a habilidade de leitura, tanto no domínio 

teórico como no empírico. Os autores apresentam a hipótese de déficit de atenção visual 

como uma proposta que satisfaz a estes critérios e que explicaria o funcionamento 

cognitivo de uma parcela de indivíduos diagnosticados como disléxicos. Mesmo que 

existam fortes evidências da existência de um déficit de processamento fonológico na 

Dislexia, é possível que alguns disléxicos não possuam comprometimentos nesta área e 

estudos recentes de avaliação mostram que há independência entre os prejuízos de 

consciência fonológica e de déficits de atenção visual na Dislexia, uma vez que as 

habilidades fonológicas e de processamento atencional contribuem de forma independente 

para o desempenho de leitura.  

Além disso, em casos de Dislexia profunda podem ser verificadas falhas no 

processo inibitório que, teoricamente, podem ser entendidas como componentes de 

processamento explícito e implícito deficitário de informações (COLANGELO e 

BUCHANAN, 2006). Especificamente, os efeitos na falha da inibição ocorreriam apenas 
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em condições nas quais há uma exigência explícita no contexto de produção da resposta, 

como na leitura em voz alta, por exemplo. A hipótese da falha na inibição propõe que 

processamentos implícitos e explícitos envolvidos no acesso semântico das informações 

sem demandas de produção estão intactos na Dislexia profunda. Em outras palavras, 

disléxicos profundos podem ter produção normal em tarefas de demanda implícita (decisão 

lexical, por exemplo) e em tarefas baseadas em acesso explícito, mas sem produção 

(decisões semânticas forçadas, por exemplo) porque a falha na inibição não tem impacto na 

avaliabilidade da informação lexical, mas apenas no contexto explícito de produção de 

resposta. Colangelo e Buchanan (2006) examinaram a diferença entre processos implícitos 

e explícitos na Dislexia profunda usando um bloco semântico na decisão lexical e decisões 

semânticas forçadas como testes para verificação da hipótese de falha no processo 

inibitório. Os resultados do bloco semântico mostraram que há distinção entre 

processamentos explícitos e implícitos e fornecem evidências de falha na inibição 

enquanto uma explicação de erros semânticos na Dislexia. 

Helland (2007) verificou que diferentes padrões de funcionamento e déficits 

cognitivos gerais que são observados na Dislexia resultam em diferentes padrões de leitura 

e escrita, através do agrupamento de uma amostra de crianças disléxicas em três subgrupos 

estipulados de acordo com o nível de compreensão lingüística e habilidades matemáticas. 

Os resultados foram discutidos tendo em vista fases de desenvolvimento em alfabetização, 

sendo que apenas um subgrupo foi classificado na fase ortográfica, enquanto os outros dois 

foram categorizados na fase alfabética. Portanto, ir para além da avaliação de habilidades 

fonológicas, o que é prática muito comum e determinante por vezes para a realização de 

intervenções, é fundamental para não se conduzir a um tratamento inadequado ao perfil de 

dificuldades apresentadas pela criança.  

Acerca de comorbidades que podem estar presentes, Duncam et al (1994) 

realizaram um estudo com medidas de potenciais relacionados a eventos (ERPs) em 

sujeitos com Dislexia severa e sujeitos bons leitores para verificar diferenças no 

processamento de estímulos auditivos e visuais em sujeitos com ou sem comorbidade com 

o Trantorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade (TDAH). As tarefas possuíam graus 

diferentes de dificuldade e não houve diferenças entre grupos para a amplitude do P300 

nos níveis pouco exigentes das tarefas. Porém, conforme o aumento da demanda cognitiva, 

a amplitude do P300 visual foi menor no grupo de disléxicos em comparação com o grupo 

controle. Análises adicionais mostraram que os disléxicos com TDAH contabilizaram as 

diferenças entre grupos para o P300. Além disso, enquanto os disléxicos com baixo nível 
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de TDAH mostraram a mesma assimetria hemisférica no P300 auditivo conforme os 

controles (direito<esquerdo), o P300 auditivo foi mais simetricamente distribuído nos 

disléxicos com alto grau de TDAH.  

Serão apresentados agora relatos de pesquisas que investigaram diretamente as 

características do processamento visual de sujeitos disléxicos. Em estudo de avaliação do 

controle binocular em crianças com e sem Dislexia (CASTRO et al, 2008), foram 

encontrados resultados de  menor controle dos movimentos oculares de convergência 

voluntária e fixação binocular instável em sujeitos disléxicos. Estes dados reforçam a 

hipótese da existência de déficits na via magnocelular e partes da rede cortical posterior 

responsável por processos atencionais. 

Jones, Branigan e Kelly (2008) compararam grupos de adultos com e sem Dislexia 

num teste que contém tarefas de busca visual e de símbolos. Leitores disléxicos cometeram 

mais erros na busca visual e de símbolos comparados com os leitores não disléxicos. Uma 

correlação positiva entre a performance na busca visual e na tarefa de símbolos sugere um 

mecanismo comum envolvido na realização destas tarefas. Os desempenhos na busca 

visual e de símbolos também foram correlacionados com medidas de leitura de palavras e 

nomeação automática rápida, e a busca visual contribuiu como variável independente para 

a leitura de pseudopalavras. Desta maneira, é possível perceber que processos de atenção 

visual podem estar envolvidos também no desempenho de testes de leitura. Outro estudo 

que avaliou o processamento visual na Dislexia, desta vez para a percepção de figuras 

ambíguas, foi o de Alonso, Lamas, Sampaio e Rehder (2008). Nele foram apresentadas 

uma figura de Boring, uma figura com vasos de Rubin e uma figura pato/coelho de 

Jastrow. As crianças com Dislexia perceberam número menor de figuras em relação às do 

grupo controle.  

Em relação à déficits de percepção e discriminação auditivos, Barros et al (2007) 

verificaram o processamento perceptual auditivo de tons através da Mismatch Negativity 

(MMN), termo inglês que significa negatividade de discrepância auditiva, nos dois 

subtipos de Dislexia do desenvolvimento, fonológico e superficial. A MMN foi registrada 

durante uma prova clássica de discriminação auditiva entre tons de 1.000 e 1.200 Hz 

apresentados seqüencialmente e os resultados mostraram que no grupo de disléxicos 

fonológicos não houve diferença de discriminação entre essas frequências. As diferenças 

encontradas nos perfis eletrofisiológicos nos subtipos de Dislexia contradizem a idéia de 

um único mecanismo cognitivo deficitário como base do transtorno e a maior afetação na 
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amplitude do componente MMN encontrada nos disléxicos fonológicos sugerem uma 

dificuldade subjacente no processamento auditivo central.  

Para além da observação e avaliação de déficits cognitivos presentes nos sujeitos 

com Dislexia estão as alterações de comportamento decorrentes de estressores 

psicossociais que comumente estão presentes em experiências de fracasso na 

aprendizagem. Reconhecer a existência destes estressores bem como identificar as 

alterações do comportamento que podem ocorrer são importantes para a adoção de 

intervenções que não se limitem ao âmbito cognitivo. Knivsberg e Andreassen (2008) 

realizaram um estudo que avaliou se alunos com Dislexia tem mais problemas 

comportamentais e emocionais do que alunos bons leitores através das escalas 

comportamentais CBCL e YSR. O grupo de alunos com Dislexia apresentou 

significativamente mais problemas em todas as áreas em comparação aos bons leitores. Os 

pais relataram mais problemas, com comportamentos internalizantes em mais de 50% dos 

participantes e problemas de atenção em aproximadamente 45% dos casos. Problemas de 

atenção foram significativamente mais relatados no grupo de disléxicos por todos os 

grupos de informantes e foi encontrada correlação entre queda de QI e aumento da 

incidência de alterações comportamentais.  

 

 

2.2. Fatores Genéticos e Neurobiológicos da Dislexia do Desenvolvimento 

 

Diversos estudos recentes e anteriores verificam que a Dislexia é um transtorno 

com envolvimento de fatores genéticos, sendo que a agregação familiar foi reconhecida 

pela primeira vez alguns anos após a primeira descrição da doença por Hinshelwood em 

1895. De acordo com Selikowitz (2001), pais que apresentam problemas de leitura têm 

maior probabilidade de ter filhos com diagnóstico de Dislexia. La Buda e DeFries (1990) 

realizaram estudo com 125 famílias com crianças disléxicas e 125 famílias em grupo 

controle. Os pais das crianças disléxicas têm desempenho significativamente inferior ao de 

pais das crianças do grupo controle. A concordância de incidência de Dislexia em gêmeos 

monozigóticos é de 68% em comparação a 38% de concordância entre gêmeos dizigóticos 

(LA BUDA e DEFRIES, 1990). Gêmeos dizigóticos apresentam maiores discrepâncias de 

desempenho entre si, em habilidades de leitura e escrita, do que os gêmeos monozigóticos 

(DEFRIES, FULKER e LA BUDA, 1987).  
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O risco de uma criança com um pai afetado desenvolver Dislexia é de 40 a 60%. 

Este risco aumenta quando outros membros da família também são afetados. Também 

existe um aumento estimado entre 3 a 10 vezes no risco relativo para um irmão ser afetado, 

com um aumento de observado quando critérios rigorosos para estudos de gêmeos são 

aplicados.  

A variedade de manifestações fenotípicas pode contribuir para a identificação de 

bases genéticas da Dislexia. A fim de contribuir para a elucidação de diferentes aspectos 

dos fenótipos envolvidos na heterogeneidade genética, Knivsberg e Andreassen (2008) 

avaliaram o padrão de agregação familiar de QI verbal e 24 medidas fenotípicas associadas 

à Dislexia em 102 famílias nucleares com sujeitos disléxicos estudantes dos seis primeiros 

anos escolares. Correlações entre os familiares foram computadas para todos os possíveis 

diagnósticos, usando uma aproximação da equação de estimação generalizada. Os 

resultados mostraram que os subtestes de memória de pseudopalavras, que fazem parte da 

prova de Processamento Fonológico, e o subteste de decodificação fonêmica da Prova de 

Eficiência de Leitura de Palavras, tiveram forte padrão de correlação com a base genética. 

A prova de dígitos da Escala Wescheler Infantil, a prova de reconhecimento de palavras e 

uma prova de soletração tiveram uma pequena e fraca evidência de base genética.  

Wadsworth, DeFries, Olson e Willcutt (2007), em estudo longitudinal de sujeitos 

com distúrbio de leitura do Colorado, examinaram 124 gêmeos com histórico de 

dificuldades de leitura e 124 gêmeos sem histórico de dificuldades e após um intervalo 

entre 5 e 6 anos, quando as performances cognitivas e de aprendizagem estavam altamente 

estáveis. Enquanto os sujeitos disléxicos tiveram dificuldades substancialmente maiores 

quando comparados ao grupo controle em todas as medidas da avaliação inicial, os déficits 

permaneceram estáveis na avaliação posterior. A estabilidade entre grupos para as 

habilidades cognitivas e de leitura foi maior para as habilidades de leitura, com média de 

correlação entre grupos de 0,8. Além disso, as correlações genéticas mostraram unidade 

para ambos os grupos, sugerindo que as mesmas influências genéticas são manifestadas em 

ambos os pontos temporais. Os resultados obtidos a partir de outros estudos longitudinais 

indicam que os déficits de leitura geralmente estabilizam-se, com similar magnitude de 

dificuldades remanescentes ao longo de vários anos e com poucas exceções, nenhuma 

indicação de que os pobres leitores poderão acompanhar seus pares.  

Em estudo sobre os padrões de herança na Dislexia, Saviour e Ramachandra (2005) 

avaliaram 23 famílias e constituíram heredrogramas de três gerações para cada família. 

Dos 109 indivíduos afetados, 62,39% e 38,53% eram do sexo masculino e feminino, 
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respectivamente. Teste do qui-quadrado mostra que a diferença entre homens e mulheres 

afetados é significativa estatisticamente. As frequências para os padrões de herança 

encontradas na amostra variaram conforme o fenótipo da Dislexia, sendo que no geral, o 

padrão autossômico dominante ocorreu em 65,22% dos casos, o autossômico recessivo em 

17,39% e de casos esporádicos em 17,39%. Para o fenótipo de Déficits de Leitura e 

Soletração o padrão autossômico dominante foi encontrado em 60,87%, o padrão 

autossômico recessivo foi 17,39% e de casos esporádicos 4,35%. Para o padrão de Déficits 

de Soletração a frequência de herança autossômica dominante foi de 4,35% e para casos 

esporádicos em 13,04%. 

Schumacher et al (2007), em artigo de revisão sistemática sobre a Genética da 

Dislexia, colocam que achados de ligação entre genes são relativamente consistentes nos 

estudos em comparação com achados de outros distúrbios neurodesenvolvimentais. Está 

sendo realizada investigação maciça das regiões cromossômicas 1p34–p36, 6p21–p22, 

15q21 e 18q11. Outro estudo de revisão sistemática (Paracchini, Scerri e Monaco, 2007) 

aponta os cromossomos 3, 6 e 15. Nove regiões cromossômicas de susceptibilidade foram 

identificadas para a Dislexia e listadas pela HUGO - Human Genome Organization. As 

maiores amostras de famílias relatadas na literatura estão nos Estados Unidos (Colorado, 

Seattle e Yale), Reino Unido (Cardiff e Oxford), Canadá (Toronto e Vancouver) e 

Alemanha. Atualmente, os genes mais estudados devido a descobertas de seus 

envolvimentos na Dislexia são o DYX1, DCDC2, KIAA0319 e ROBO1. Estes quatro 

genes estão envolvidos na organização cerebral (Paracchini, Scerri e Monaco, 2007), sendo 

que o ROBO1 é, conforme estudos recentes, essencial para direcionar tanto axônios como 

dendritos durante a formação da rede neural.  

Outra perspectiva de pesquisa na Dislexia objetiva encontrar as bases anatomo-

patológicas do distúrbio. Galaburda (2005) colocou que, inicialmente, foram feitas 

observações sobre os cérebros de pessoas com Dislexia que tinha morrido e doaram seus 

cérebros para pesquisa. Estas observações foram adaptadas a modelos animais a fim de 

melhor compreender a extensão completa das características anatômicas do cérebro e do 

desenvolvimento. Mais recentemente, os modelos começaram a empregar manipulações 

genéticas, a fim de fechar a lacuna entre os achados genéticos, cerebrais e 

comportamentais. Os experimentos que utilizam métodos de alteração da função do DNA 

de genes envolvidos na Dislexia têm provocado problemas de desenvolvimento da 

migração neuronal em ratos, alterações cerebrais secundárias em resposta aos problemas de 

migração e de transformação anormal dos sons. 



 

 

 

25 

 

Em estudo que utilizou medidas de neuroimagem funcional (fMRI), Baillieux et al 

(2009) verificaram o envolvimento do cerebelo na patogênese da Dislexia avaliando 

crianças disléxicas e saudáveis em testes de associação semântica. Houve diferenças 

significativas entre os grupos nos padrões de ativação cerebral e cerebelar, sendo que os 

sujeitos controle mostraram bilateralização bem definida e padrões de ativação focal nos 

lobos frontal e parietal e nas regiões posteriores dos hemisférios cerebelares. As crianças 

disléxicas, por outro lado, apresentaram ativações difusas e generalizadas no nível cerebral 

e cerebelar. Foram encontradas ativações cerebrais nas regiões frontal, parietal, temporal e 

occiptal. A seguir está uma das figuras publicadas no estudo de Baillieux et al (2009): 

 

 

Figura 2: Dados de contraste de neuroimagem comparando a ativação cerebelar de disléxicos 

e sujeitos controle durante tarefa de associação verbal. A cor vermelha representa as áreas 

específicas de ativação dos sujeitos controle enquanto a cor azul indica exclusivamente as 

áreas que foram ativadas nas crianças disléxicas (BAILLIEUX et al, 2009, p. 129). 

 

Leonard e Eckert (2008) realizaram análises quantitativas de exames de ressonância 

magnética de crianças e adultos com distúrbios de linguagem e de leitura, identificando 

dois clusters com perfis contrastantes anatômicos e de leitura. Perceberam que indivíduos 

com estruturas cerebrais pouco simétricas tendem a ter déficits em múltiplos domínios da 

linguagem escrita e oral, enquanto aqueles com maiores estruturas assimétricas possuem 
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maior probabilidade de ter déficits fonológicos isolados, o que é mais comumente 

observado em adultos com Dislexia compensada. Um dado interessante é que os fatores 

anatômicos que definem esses grupos não formam um continuum de gravidade crescente, 

mas desviam-se em direções opostas do normal. Indivíduos com o tamanho do cérebro 

moderado e assimetria tipicamente demonstram o melhor desempenho nas tarefas.  

Um estudo que utilizou a tomografia por emissão de pósitrons (SPECT) foi 

conduzido por Sauer et al (2006), a fim de verificar o funcionamento neural de disléxicos e 

bons leitores em provas de processamento auditivo central. Os dois grupos foram 

submetidos a testes dicótico de dígitos, dicótico de dissílabos alternados e dicótico não-

verbal, que fazem parte do conjunto de avaliação do processamento auditivo. Foi 

encontrada diferença estatisticamente significante entre os grupos nos resultados dos testes 

aplicados, porém não houve diferenças estatísticas significativas nos padrões do SPECT. 

50% dos disléxicos avaliados apresentaram alteração, sendo a maior parte com 

hipoperfusão de áreas do lobo temporal esquerdo. 

Cao et al (2006) avaliaram 14 crianças com Dislexia e 14 controles pareados por 

idade em tarefas informatizadas de julgamento de rima de palavras através de ressonância 

magnética funcional (fMRI). Para mapear a dificuldades fonológicas e de ortografia foram 

feitos ensaios conflitantes e não conflitantes. As palavras dos ensaios conflitantes tinham 

ortografia semelhante mas diferente fonologia (por exemplo: pint - mint) ou som similar 

mas diferente ortografia (por exemplo: jazz - has). As palavras dos ensaios não-conflitantes 

tinham semelhantes ortografia e sons (por exemplo: hate - gate) ou diferentes ortografia e 

fonologia (por exemplo, press - list). Não houve diferenças na ativação entre os cérebros 

das crianças controle e com Dislexia nos dois tipos de ensaios. No entanto, as crianças com 

Dislexia apresentaram menor ativação do que os controles nos giros frontais inferiores, 

lobo parietal inferior esquerdo, no giro temporal inferior esquerdo/giro fusiforme e giro 

temporal médio para os ensaios mais difíceis e conflitantes.  

Para a comparação direta dos ensaios conflitantes e não conflitantes, os controles 

mostraram ativação maior do que as crianças com Dislexia no giro frontal esquerdo 

inferior e giro frontal medial. Crianças com Dislexia não apresentaram maior ativação que 

os controles na comparação de qualquer categoria de ensaio. Portanto, a ativação reduzida 

nestas regiões sugere que as crianças com Dislexia têm deficiências nas representações 

ortográficas no córtex temporal ventral, bem como deficiências no mapeamento entre as 

representações ortográficas e fonológicas no córtex parietal inferior. A maior ativação dos 
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controles no giro frontal inferior poderia refletir maior eficácia do processamento top-

down de representações posteriores.  

Valdois, Habib e Cohen (2008) afirmam que a Dislexia é tipicamente interpretada 

como resultante de uma desordem de essência fonológica e a maioria dos estudos de 

neuroimagem mostram atividade reduzida das regiões perisylvianas esquerda que 

desempenham importante papel no processamento fonológico. Mesmo assim, indo para 

além da exclusividade da essência fonológica como determinante do quadro da Dislexia, 

manifestações de desordens visual e de atenção visual têm sido consistentemente relatados 

na literatura sugerindo uma base visual do quadro. 

Nos últimos anos, dissociações entre os déficits de processamento fonológico e um 

determinado tipo de distúrbio visual juntamente a déficits de span atencional visual têm 

sido relatadas na Dislexia do Desenvolvimento, e caracterizam-se por uma redução no 

número de diferentes unidades ortográficas que podem ser processados simultaneamente 

em uma única fixação. Estudos com amostras amplas mostram que um número não trivial 

de crianças disléxicas apresentam uma desordem de span atencional visual e que este 

transtorno tipicamente se dissocia de distúrbios fonológicos na população de disléxicos. 

Estudos de neuroimagem sugerem a participação dos lobos parietal - em especial o lóbulo 

parietal superior - no período de atenção visual e estas regiões do cérebro são menos ativas 

em pessoas com Dislexia do Desenvolvimento. 

Uma desordem de span atencional visual aparece assim como um segundo núcleo 

do transtorno relacionado a uma disfunção parietal na Dislexia do Desenvolvimento. Essas 

disfunções neurobiológicas são ainda moduladas por fatores ambientais, tais como 

características do idioma, as intervenções de correção ou de status sócio-econômico 

(VALDOIS, HABIB E COHEN, 2008).  

 

 

2.3. Hipóteses Explicativas da Dislexia do Desenvolvimento 

 

Apesar de ser consenso que a Dislexia se trata de um transtorno com base 

neurobiológica, não existe uma hipótese única e exclusiva sobre a origem dos déficits tais 

como estes se apresentam. Atualmente são duas as principais linhas de pesquisa a respeito 

da causa do transtorno: a hipótese fonológica e a hipótese magnocelular. 

A hipótese fonológica fundamenta-se na existência de déficits de processamento 

que podem estar presentes desde o nível auditivo, fonológico e/ou metafonológico da 
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língua, que acarretam má formação de representações e produções fonêmicas. 

Considerando que a leitura requer a aquisição de habilidades ortográficas de 

reconhecimento as formas visuais das letras que permitam o acesso ao seu significado 

diretamente, um bom desenvolvimento de habilidades fonológicas para sondar palavras 

não familiares utilizando as regras de conversão grafema-fonema também faz-se necessário 

(STEIN, 2001).  

De acordo com Boder (1973) em 67% dos casos de Dislexia do Desenvolvimento a 

criança não consegue fazer decodificação grafofonêmica nem ler palavras e 

pseudopalavras regulares grafofoneticamente. Outros autores também afirmam que maioria 

das pessoas disléxicas apresenta baixo desempenho nas tarefas de consciência fonológica, 

memória fonológica, descriminação, nomeação e até articulação correta das palavras 

(SANTOS e NAVAS, 2002). Tais achados são coerentes com pesquisas de ressonância 

magnética que apontam para alterações fisiológicas dos lobos temporais. Enquanto que nos 

leitores fluentes é encontrado maior volume e ativação na porção temporal de lobo 

esquerdo, os disléxicos apresentam simetria entre o lobo direito e esquerdo. A simetria 

pode ser representante de deficiência no processamento fonológico observada nos 

disléxicos (BREIER et al. 2003). 

Tallal (1980) sugere que pode haver um prejuízo na formação de representação 

fonológica primária. O som ao ser processado receberia uma representação pobre, 

possivelmente de curta duração o que por sua vez influenciaria no seu armazenamento, 

recuperação e manipulação (RAMUS ET AL; 2003). Considerando as hipóteses de atraso 

de maturação cerebral e assimetria cerebral alterada para o processamento fonológico em 

crianças disléxicas, Penolazzi, Spironelli e Angrilli (2008) realizaram um estudo com 

medidas de ondas delta de EEG com 14 crianças disléxicas e 28 controles pareados que 

participaram de um paradigma lingüístico em que as mesmas palavras foram processadas 

em três tarefas: fonológica, semântica e ortográfica. A amplitude das ondas Delta foi 

calculada como um índice de inibição cortical no processamento dos materiais 

apresentados. Os controles mostraram ondas delta reduzidas durante a tarefa de ativação 

bilateral fonológica e nas outras duas tarefas. Por outro lado, crianças com Dislexia 

apresentaram amplitude maior de delta global e um padrão de simetria de ativação 

hemisférica na linguagem. Na tarefa fonológica tiveram maiores ondas delta em região 

esquerda anterior. 

O déficit de processamento fonológico subjacente a prejuízo na aquisição de leitura 

é confirmado também pelos resultados positivos que o treino da consciência fonológica 
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traz para os maus leitores e sujeitos com Dislexia (LOVETT ET AL, 2008, WANZEK, J. e 

VAUGHN, S, 2008; MCARTHUR, 2007). As habilidades de consciência fonológica se 

referem ao reconhecimento e manipulação dos componentes das palavras, sílabas ou 

fonemas, desempenhando papel importante na aquisição da leitura no sistema alfabético do 

português (CARDOSO-MARTINS, 2008; GUIMARÃES, 2003; CAPOVILLA e 

CAPOVILLA, 2000). 

Já a hipótese magnocelular considera a existência de déficits no sistema 

magnocelular. O sistema magnocelular se inicia na retina com extensão até o núcleo 

geniculado lateral (NGL) e possui importante papel no processamento perceptivo visual. 

Anormalidades na citoarquitetura desta estrutura neural podem estar presentes em sujeitos 

com Dislexia do Desenvolvimento. De acordo com Kandel (1997), a segregação dos 

diferentes tipos de informação visual começa logo na retina, que contém células 

ganglionares magnocelulares e parvocelulares. Estas células, organizadas em camadas, 

estão implicadas na percepção de movimento e das relações espaciais. Projetam-se para 

áreas do córtex parietal relacionadas às funções visuoespaciais de percepção de 

movimento, de distância, de profundidade, de constraste e, através do processamento de 

todos estes atributos, fornecer feedback para melhor fixação ocular e apreensão mais eficaz 

de informação do ambiente.  

O sistema visual magnocelular é responsável por registrar e processar os eventos 

que ocorrem durante a leitura. Quaisquer sinais visuais de movimento que ocorrem se os 

movimentos não são intencionais levam a imagens que se afastam da fóvea. Esses sinais 

são então utilizados para trazer de volta os olhos no alvo. Assim, a sensibilidade visual ao 

movimento parece ser uma habilidade para ajudar a determinar o quão bem as habilidades 

ortográficas podem se desenvolver em bons e maus leitores (STEIN, 2001). 

Em disléxicos, o sistema visual magnocelular pode encontrar-se prejudicado, uma 

vez que o desenvolvimento de camadas magnocelulares no NGL dos disléxicos é anormal; 

sua sensibilidade a movimentos é reduzida; muitos disléxicos demonstram uma fixação 

binocular insustentada e conseqüentemente pobre localização visual, particularmente no 

lado esquerdo (negligência esquerda). Stein (2001) coloca ainda que a instabilidade 

binocular dos disléxicos e instabilidade perceptual visual podem causar a sensação de que 

as letras que estão tentando ler apareçam se deslocando e passando umas pelas outras. Este 

fenômeno é denominado astenotopia e conhecido popularmente como “stress visual” 

durante a leitura e além do desconforto sensitivo a longo prazo comprometem o 

desenvolvimento de representações ortográficas.  
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2.4. Modelos Cognitivos de Leitura e Escrita 

 

Diversos processos cognitivos ocorrem simultaneamente durante a leitura, uma vez 

que se trata de uma habilidade altamente complexa e sofisticada que envolve: percepção 

visual, movimento ocular, associação visuo-auditiva, reconhecimento auditivo, 

processamento fonológico, memória visual, memória auditiva, expressão oral, 

reconhecimento auditivo e processos verbais superiores (ETCHEPAREBORDA, 2003). 

Além disso, Pinheiro (1994) coloca que muitas destas habilidades já se encontram 

desenvolvidas em crianças por volta de 5 anos.  

Para explicar quais fatores estão envolvidos na aquisição e desenvolvimento da 

habilidade de leitura, Aaron, Joshi e Quatroche (2008) propuseram o Modelo de 

Componentes da Leitura. De acordo com o modelo, existem três domínios específicos na 

aquisição da leitura: domínio ambiental, domínio psicológico e domínio cognitivo. O 

domínio ambiental refere-se ao acesso à escolarização e os métodos de ensino da leitura. O 

domínio psicológico compreende a disposição e motivação para aprender. Por fim, o 

domínio cognitivo, foco do presente projeto, é composto pelas habilidades de 

decodificação e compreensão lingüística. Além disso, outras habilidades são relevantes 

para aprendizagem da leitura, como processamento adequado de informações, boas 

habilidades visuo-motoras e atencionais. O modelo não descreve a fluência, ou velocidade 

de leitura, como um componente relevante no processo, embora o seja por outros autores.  

Outro modelo que tem se mostrado útil para a compreensão dos processos 

cognitivos subjacentes à leitura é o de dupla rota, que é composto pelo processamento 

fonológico e o lexical (ELLIS e YOUNG, 1988). Na rota fonológica, a emissão da leitura 

da palavra se dá pela decodificação e conversão de grafemas para fonemas. O grafema é a 

representação gráfica das letras. Já o fonema se refere ao som a ser emitido durante a 

realização da leitura. O processamento fonológico inicia-se pela conversão de partes de 

palavra e segmentos ortográficos em sons e segmentos fonológicos até que a pronúncia da 

palavra seja alcançada. À medida que a criança se torna mais competente na leitura, 

observa-se o aumento da velocidade do processamento e da extensão dos segmentos 

processados. Além disso, o uso da rota fonológica possibilita a leitura de palavras novas ou 

inventadas (CAPOVILLA E CAPOVILLA, 2002).  

Na rota lexical, a pronúncia acontece pelo reconhecimento da palavra como um 

todo. O processo inicia-se com o reconhecimento da representação ortográfica pré-
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armazenada da palavra no léxico mental ortográfico, que por sua vez ativa o léxico 

semântico. Finalmente, a representação fonológica é resgatada e ocorre a pronúncia da 

palavra. Uma vez que a rota lexical produz leitura mediada pelo léxico visual, ela funciona 

melhor com palavras conhecidas e de alta frequência, sem importar a sua regularidade.  

Considerando que o processo de aquisição das habilidades de leitura e escrita é 

gradual, o modelo proposto por Frith (1985) descreve três estágios que ocorrem na 

seguinte ordem: logográfica, alfabética e ortográfica. Na leitura a escrita logográfica as 

palavras são percebidas como desenhos e as crianças usam pistas contextuais para a leitura 

em vez de decodificação grafema-fonema. Ocorrem as primeiras discriminações entre as 

palavras do vocabulário, que é restrito e faz acesso com a memória semântica que 

intermedeia a pronúncia da palavra. Portanto, a pronúncia não é construída, mas sim 

evocada.  

Na leitura e escrita alfabética dá-se início o acesso à representação fonológica das 

palavras, isolando os fonemas individualmente e mapeando-os nas letras correspondentes. 

Ocorre aprendizagem visual das letras e das formas motoras da correspondência grafema-

fonema e fonema-grafema. Num primeiro período, a criança pode perceber a tarefa de 

escrita como independente da tarefa de leitura, pois algumas vezes ela consegue escrever 

palavras pequenas de seu vocabulário visual, mas não sabe fazer leitura delas e o contrário 

também pode ocorrer.  Conforme Pinheiro (1994), nesta etapa, a formação do léxico 

alfabético utiliza inicialmente a identificação de grafemas individuais. É composto de 

processador fonológico, que realiza a produção de fonemas para a leitura, e processador 

ortográfico, que faz a produção de grafemas para a escrita. O acesso ao significado ocorre 

pela rota fonológica, com processamento visual analítico, da esquerda para a direita.  

No último estágio, leitura e escrita ortográfica, as crianças lêem e escrevem 

reconhecendo as unidades morfêmicas das palavras. O reconhecimento neste estágio está 

relacionado diretamente ao sistema semântico e grafêmico lexical. Ocorre a internalização 

de modelos complexos que compõem o léxico ortográfico, bem como a memorização de 

clusters, que podem ser compostos por grupos de consoantes iniciais, grupos de consoantes 

finais, vogais e grupos vocálicos.  

De acordo com Frith (1985, 1990), interrupções na progressão de uma a outra fase 

ao longo do desenvolvimento da leitura podem levar a distúrbios de leitura. Tal interrupção 

pode ocorrer já na passagem do estágio logográfico para o alfabético, ou apenas na 

passagem do alfabético para o ortográfico. Seymor e MacGregor (1984) apud Pinheiro 

(1994), em estudo teórico sobre a formação do léxico, o acesso e a recuperação lexical 
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propõem os mesmos estágios que Frith, porém estes não são percebidos como 

necessariamente dependentes e sucessivos. Outra teoria de desenvolvimento da leitura e da 

escrita é a proposta por Marsh, Friedman, Welch e Desberg (1981) apud Pinheiro (1994), 

que é composta pelas seguintes etapas: a) Adivinhação lingüística; b) Estratégias de 

aproximação visual; c) Decodificação seqüencial e d) Decodificação hierárquica. 

No primeiro estágio está em ação um vocabulário visual, que correspondente ao 

estágio logográfico do modelo proposto por Frith. Nele, a criança pode substituir palavras 

desconhecidas por palavras similares em seu vocabulário visual, que sejam 

semanticamente aceitáveis naquele contexto. Mesmo assim, a palavra adivinhada em nada 

se parece com a palavra impressa, na maioria das vezes. No estágio das estratégias de 

aproximação visual, que ocorre durante o primeiro ano de alfabetização, a criança começa 

a fazer aproximações entre as estruturas gráficas das palavras que conhece com as palavras 

novas que lhe são apresentadas. Inicialmente, esta estratégia é usada somente com a 

primeira letra das palavras. Mais tarde, o comprimento e outras características 

psicolingüísticas da palavra passam a ser incluídas nessa aproximação.  

O estágio da decodificação seqüencial ocorre por volta dos 7 anos de idade e se 

caracteriza pela aquisição das regras de conversão grafema-fonema. A criança percebe que 

muitas palavras são pronunciadas da mesma maneira e a partir da descoberta dessas 

pronúncias tenta transpor as mesmas para a leitura de palavras com os mesmos fonemas. 

Os erros de regularização fonológica são comuns e ocasionam a criação de neologismos 

(messa, por exemplo). No quarto estágio, decodificação hierárquica, a criança usa pistas 

contextuais para realizar decodificação fonológica ou ortográfica, além de usar analogias 

com palavras conhecidas. Ocorre entre 8 e 10 anos de idade  

Para Goodman (1973) apud Pinheiro (1994), a leitura é um jogo psicolingüístico de 

adivinhação: ao ler palavras em combinação, o leitor faz uso de prévio conhecimento 

sintático e semântico para fazer antecipações sobre partes do texto. Quanto mais 

desenvolvidas as habilidades de leitura, maior a habilidade de realizar inferências a partir 

de contexto para a compreensão do material lido. O mesmo autor propõe um modelo top-

down de leitura, sendo o processo central deste modelo a adivinhação. Ao contrário deste 

modelo, o modelo de dupla-rota enfatiza o processo de decodificação grafo-fonêmica como 

principal componente e por este motivo, trata-se de uma modelo de processamento bottom-

up. 

Em relação aos paradigmas e modelos teóricos propostos para explicar o processo 

cognitivo de reconhecimento de palavras, Pinheiro (1994) apresenta dois modelos que são 
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utilizados por adultos: o modelo de dupla rota e o modelo de reconhecimento visual direto. 

Em ambos os modelos, o primeiro passo a ser realizado é a identificação das letras que 

compõem a palavra, realizado pelo sistema de análise visual. Este sistema funciona de 

acordo com paradigma de ativação/inibição de estímulos. No modelo de dupla rota, 

durante o processamento fonológico ocorrem os estágios de processamento de conversão 

letra-som, o acesso à memória fonêmica e ao sistema de reconhecimento auditivo de 

palavras, também chamado de léxico fonológico.  

Já o processamento realizado pela rota lexical envolve a leitura visual, que ocorre 

por reconhecimento de unidades morfêmicas, reconhecidas visualmente. Exposições 

repetidas ao longo do tempo possibilitam a formação do sistema de análise visual e do 

sistema de reconhecimento visual. Quanto mais vezes uma unidade morfêmica for exposta, 

menor será o limiar de informações necessárias para ativá-la em outras ocasiões e 

contextos. Esta facilitação para o reconhecimento é denominado “efeito de frequência”, 

pois os morfemas que mais são expostos estão presentes nas palavras de maior frequência 

na língua. 

Uma vez que o léxico mental é formado pelos arquivos que armazenam 

informações acústicas, ortográfica, semântica e fonológica e estes arquivos são separados 

funcionalmente, o efeito lexical é decorrente da facilidade no processamento e acesso 

destes arquivos, conforme a automatização da leitura e da escrita (PINHEIRO, 1994). 

 

 

2.5. Tomada de Decisão Lexical 

 

Uma modalidade de instrumento avaliativo para o reconhecimento de palavras que 

possibilita analisar tanto o acesso lexical como a formação do léxico é a prova de tomada 

de decisão lexical. Neste tipo de prova o sujeito, após leitura de um item psicolingüístico, 

deve decidir se o item é uma palavra real ou uma pseudopalavra (BALOTA E 

CHUMBLEY, 1984). Gijsel, Van Bom e Bosman (2004) mostraram a viabilidade da 

aplicação de testes de decisão lexical como uma alternativa plausível e ferramenta 

complementar para a avaliação das competências de leitura. Em aplicação com 130 

crianças de ensino fundamental, houve correlações moderada ao longo das séries e 

confiabilidade em procedimentos de teste-reteste. 

O processo de decisão lexical pode ser avaliado através da modalidade auditiva, na 

qual o sujeito ouve o som do item psicolingüístico apresentado, ou através da modalidade 
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visual, na qual o sujeito visualiza os itens do teste num determinado período de tempo. Na 

modalidade auditiva, a tarefa de decisão lexical exige o funcionamento preservado da alça 

fonológica para identificar e discriminar seqüências de sons, bem como de conhecimento 

lexical para identificação de seqüências como reais ou inventadas. Neste sentido, Naito et 

al (2008) verificaram o efeito da escolaridade sobre o desempenho de idosos saudáveis nas 

tarefas de decisão lexical auditiva. Os participantes tinham por volta de 60 anos de idade e 

foram divididos em dois sub-grupos, sendo o primeiro com escolaridade de 1 a 8 anos e o 

segundo com escolaridade superior a 8 anos. Os erros em pseudopalavras predominaram 

nos dois grupos. Porém, as pontuações totais foram significativamente menores no grupo 

de baixa escolaridade, principalmente para as palavras de baixa frequência. 

Em estudo de ressonância magnética funcional com adultos bons leitores, Carreiras, 

Mechelli, Este´vez e Price (2007) compararam a mudança de ativação neuronal durante 

tarefas de decisão lexical e a leitura em voz alta. As provas foram apresentadas na 

modalidade visual e as mesmas palavras e pseudopalavras foram usadas em ambas as 

tarefas. Desta maneira foi possível verificar os efeitos das diferentes tarefas , da 

lexicalidade e a interação da lexicalidade com as tarefas. Os padrões de ativação para 

decisão lexical e a leitura em voz alta foram muito semelhantes, com ativação em áreas 

associadas com o reconhecimento de palavras e recuperação lexical, como o giro fusiforme 

esquerdo, o córtex temporal posterior e a ínsula bilateral. 

Além disso, Carreiras, Mechelli, Este´vez e Price (2007) observaram diferenças de 

ativação entre as modalidades de tarefa, sendo que houve maior ativação durante a tarefa 

de decisão lexical em áreas associadas com a tomada de decisões e com áreas motoras 

primárias (giros bilaterais pós-central, área motora suplementar, hemisfério direito do 

cerebelo), enquanto que na prova de leitura em voz alta houve maior ativação em áreas 

relacionadas com a articulação fonética e a audição (giros bilaterais pré-centrais, giro 

temporal superior e cerebelo posterior). O efeito de lexicalidade também foi consistente 

nas tarefas, sendo que o aumento da ativação no córtex pré-central esquerdo foi maior para 

a leitura do que para a decisão lexical, e maior no córtex frontal inferior direito para a 

tarefa de decisão lexical do que para a leitura de pseudopalavras. 

Na China, Xiao et al (2005) realizaram também um experimento com ressonância 

magnética funcional (fMRI) para verificar as diferenças de processamento de palavras e 

pseudopalavras em prova de decisão lexical auditiva. Os resultados mostraram que o 

processamento de pseudopalavras e palavras reais ativaram com maior intensidade as 

regiões do giro bilateral frontal inferior, superior, giro temporal médio, giro calcarino e 
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lingual e o giro supramarginal esquerdo. A ativação do giro frontal inferior esquerdo foi 

significativamente maior para as pseudopalavras do que para palavras reais. Por outro lado, 

para o processamento de palavras reais houve maior ativação na região do giro 

supramarginal esquerdo, sugerindo um papel dessa região na representação da informação 

fonológica ou semântica de duas palavras de caracteres chineses no nível lexical. 

Em estudo sobre decisão lexical com amostra de crianças com desenvolvimento 

típico, Fonseca et al (2006) analisaram os potenciais relacionados a eventos decorrentes de 

uma tarefa de decisão lexical de leitura de palavras e pseudopalavras em 79 crianças entre 

9 e 11 anos  com desenvolvimento normal. Os resultados mostraram diferenças 

significativas presentes em N400 conforme o aumento da idade, sendo que o N 400 das 

crianças de 11 anos foi mais precoce. Deste modo, existe influência da idade para o padrão 

de ERPs no processamento de palavras e pseudopalavras. 

Serão agora apresentados os estudos sobre decisão lexical com amostras de sujeitos 

com Dislexia. Martens e de Jong (2006) avaliaram disléxicos de 10 anos de idade, 

controles por idade cronológica e controles por nível de leitura foram avaliados por um 

instrumento que continha palavras de 3 a 6 letras de comprimento. Foi verificado efeito de 

comprimento para a decisão lexical significativamente maior nos disléxicos e crianças com 

mesmo nível de leitura do que nos sujeitos controles. Esses resultados confirmam a 

preposição teórica de que os disléxicos continuam dependendo predominantemente do 

processamento fonológico para a leitura, enquanto leitores normais desenvolvem a leitura 

pela rota lexical. (MARTENS E DE JONG, 2006).  

Estudo de decisão lexical com registro de EEG (TORKILDSEN ET AL., 2007) 

mostrou que respostas em N400, onda envolvida no processamento lingüístico semântico, 

foram destacadas no grupo controle e atenuadas ou ausentes nas crianças de risco de 

desenvolver Dislexia. Os resultados sugerem que déficits de crianças de risco não se 

restringem a um nível de habilidades fonológicas apenas, mas também a um nível de 

ordem superior, tais como habilidades lingüísticas lexicais e de transformação semântica. 

Milne et al (2003b), também em um estudo sobre tomada de decisão lexical e 

registro de EEG de alta densidade em disléxicos e controles, compôs a amostra 

experimental com 6 disléxicos disfonéticos e 6 deseidéticos, pareados por sexo, idade e 

lateralidade. Os disfonéticos apresentaram maior ocorrência de ondas beta nas regiões 

anteriores em comparação com as posteriores, enquanto que os desidéticos mostraram 

maior ativação de ondas beta nas regiões posteriores. Somente os sujeitos controles 

apresentaram correlação positiva entre o desempenho no teste e a assimetria esperada para 



 

 

 

36 

 

a direita e assimetria. Na discussão dos resultados, os autores também apontam para a 

persistência do uso da rota fonológica nos disléxicos disfonéticos.  

Em estudo com avaliação simultânea de tomada de decisão lexical e decodificação 

fonológica, Milne, Nicholson e Corballis (2003a) avaliaram 100 adultos bons leitores e 21 

adultos disléxicos. Dentre os disléxicos, 11 eram do subtipo disfonético e 10 do tipo 

deseidético. Os disléxicos deseidéticos mostraram significativo déficit na tarefa de tomada 

de decisão lexical em comparação com os disléxicos disfonéticos. Por outro lado, não 

houve diferenças entre os subtipos de disléxicos na tarefa de decodificação fonológica, 

sendo presentes déficits fonológicos em ambos os grupos. Os autores explicam que o 

déficit presente na decodificação fonológica em disléxicos deseidéticos pode ser explicado 

pelo aumento do envolvimento de procedimentos lexicais nas tarefas fonológicas como 

uma estratégia análoga e freqüentemente utilizada em bons leitores. 

Em estudo de medidas de velocidade para provas de tomada de decisão lexical 

auditiva e visual, Bergmann e Wimmer (2008) examinaram disléxicos alemães. Os 

resultados indicaram que houve menor dificuldade para com a distinção 

fonológica/auditiva entre pseudo-homófonas e pseudopalavras, mas uma grande 

dificuldade com a distinção ortográfica/visual entre as palavras e pseudo-homófonas. 

Foram encontrados déficits de velocidade nos disléxicos para três lócus no modelo de 

dupla rota: um léxico ortográfico empobrecido, acesso lento a partir da entrada do léxico 

ortográfico para o fonológico (rota lexical) e de conversão grafema-fonema.  

 

 

2.6. Estudos Cognitivos com registro de Medidas Pupilares  

 

No final do século XIX, ao longo do desenvolvimento científico de pesquisas da 

Psicofisiologia, foram elaboradas as primeiras especulações de que a atividade cognitiva e 

a dilatação pupilar poderiam estar correlacionadas. O pesquisador Oswald Bumke, em 

1911, afirmou que “Todo processo intelectual ativo, todo o esforço psicológico, toda a 

demanda de atenção, toda imagem mental ativa, independentemente do conteúdo, 

particularmente tanto afetam e produzem a dilatação da pupila como cada estímulo 

sensorial também o faz." (citado por Hess, 1975 p. 23-24). 

 Neste sentido, foi reconhecido que o tamanho da pupila não é influenciado apenas 

por fatores externos (como a luminosidade), mas também por fatores endógenos derivados 

da emoção e da cognição. Os fatores que influenciam o tamanho pupilar são luminância, 
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excitação, atenção, complexidade de tarefa, emoção, alocação de recursos, esforço mental, 

demanda cognitiva e inteligência. A pupila é uma medida precisa, confiável e consistente 

do engajamento cognitivo bem como do processamento de informações. Pode ser avaliada 

conjuntamente com outras medidas, sendo covariante às medidas de condutância de pele e 

batimentos cardíacos.  

Mudanças no diâmetro pupilar possibilitam uma compreensão específica das 

atividades cerebrais. Linhas de pesquisa tem se especializado no estudo dos mecanismos 

pupilares envolvidos em processos cognitivos e emocionais, bem como na elucidação de 

problemas neuropsiquiátricos (GRANHOLM, 2004). Os métodos pupilométricos são 

utilizados para medir variações do diâmetro pupilar diante da apresentação de estímulos 

psicológicos ou psicofisiológicos.  

As respostas pupilares podem ser utilizadas para sinalizar a extensão do 

processamento do sistema nervoso central que está envolvido numa tarefa específica. 

Estudos com sujeitos saudáveis têm mostrado que o diâmetro da pupila aumenta conforme 

o aumento da demanda de resposta dos sujeitos ao longo de testes que avaliam 

processamentos cognitivos. Por exemplo, em tarefas de aritmética, quando o número de 

algarismos de multiplicações aumenta ao longo das operações, maior é a dilatação pupilar 

(GRANHOLM, 2004). Além disso, em tarefas lingüísticas de compreensão de sentenças, 

quanto maior a complexidade sintática, maiores são as dilatações pupilares.  

Ao longo da segunda metade do século passado, sistemas eletrônicos baseados em 

registro de imagens pupilares, foram incorporados com novas tecnologias 

computadorizadas para prover avaliações mais precisas do diâmetro pupilar. A maioria dos 

aparelhos de eye-tracking (como o Tobii, SMI e EyeLink, por exemplo) registram 

conjuntamente aos movimentos oculares as medidas pupilares. é um aparelho que pode ser 

amplamente utilizado na pesquisa psicológica para verificar o funcionamento normal e 

anormal em tarefas cognitivas e emocionais. Outros aparelhos, como computadores que 

realizam registros de movimentos oculares também possibilitam o registro de medidas 

pupilares durante a realização de atividades cognitivas e emocionais diversas (Underwood, 

2005). Além disso, em estudos pupilométricos que utilizam estímulos visuais, as condições 

experimentais como características psicofísicas dos estímulos devem ser cuidadosamente 

controladas. 

Os estudos que usam medidas pupilares como possibilidades de investigação da 

atividade cerebral humana têm focado em diferentes áreas, tais como o desenvolvimento 

do controle emocional em tarefas de atenção dividida em tarefas de repetição de dígitos e 
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de reação simples (KARATEKIN, 2004), em antecipação da percepção visual (VERNEY, 

GRANHOLM E MARSHALL, 2004), efeito stroop em sujeitos com e sem depressão 

(SIEGLE, STEINHAUER E THASE, 2004), na atenção de sujeitos com esquizofrenia 

(Granholm e Verney, 2004), em antecipação de um estímulo de choque elétrico (BITSIOS, 

SZABADI E BRADSHAW, 2004), e em provas matemáticas de nível simples e complexo 

envolvendo atividade sustentada (STEINHAUER, SIEGLE, CONDRAY E PLESS, 2004). 

Em relação à linguagem, Hoyna e Olson (1995) examinaram a resposta pupilar de 

sujeitos normais durante tarefas de linguagem com níveis de dificuldade variada e 

encontrou que as tarefas mais complexas, como traduzir palavras difíceis ou repetir 

palavras numa língua não-nativa, elicitam maior dilatação que tarefas de menor demanda 

cognitiva, como tradução de palavras fáceis ou repetição de palavras na língua nativa. 

Esses resultados ilustram o uso da resposta pupilar como medida de alocação atencional e 

processamento de informação. 

 

 

2.7. Movimentos Oculares e Medidas Pupilares na Leitura 

 

Os olhos movimentam-se ao longo de diversas tarefas cognitivas e o padrão da 

movimentação ocular tem sido objeto de estudo de pesquisadores experimentais. Durante a 

leitura, o padrão de movimentos oculares é diferenciado do observado em outras tarefas 

(BLANCHARD, POLLASTEK E RAYNER, 1989). Este padrão se modifica ao longo do 

desenvolvimento da aquisição da leitura, bem como apresenta características peculiares em 

sujeitos com quadro de Dislexia do Desenvolvimento. As medidas de movimentos oculares 

mais estudadas são os movimentos sacádicos e as fixações do olhar (RAYNER, 1998).  

Os movimentos sacádicos, ou sacadas, direcionam os olhos para áreas a serem 

fixadas e, num adulto, tem comprimento médio de 7 a 9 letras, podendo variar entre 1 e 18 

letras. Não ocorre retenção de informações durante as sacadas. As propriedades dos 

movimentos sacádicos que podem ser analisadas são a direção das sacadas, a duração e a 

localização. As fixações são breves períodos de tempo nos quais os olhos permanecem 

examinando uma área específica de um estímulo (no caso da leitura, palavra ou texto). A 

duração média de uma fixação é de 250 milésimos de segundo. Em palavras de curto 

comprimento, dificilmente mais de uma fixação é realizada. Nestes casos pode ocorrer o 

efeito conhecido como fenômeno skipping, no qual a palavra é “pulada” através de uma 
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sacada mais longa. As variáveis de fixação analisadas são duração, localização e número 

de fixações.  

Quando algumas palavras são puladas, as anteriores são fixadas preferencialmente 

no início, enquanto que quando não são puladas palavras, as fixações ocorrem perto do 

centro ou mais à direita das palavras. Além disso, palavras que são previsíveis dentro de 

um contexto são mais puladas do que palavras não previsíveis (DRIEGHE ET AL, 2004). 

As palavras que foram puladas podem ser lidas posteriormente através de sacadas 

regressivas. Estas sacadas ocorrem no sentido oposto da leitura e de 10 a 15 por centro das 

sacadas na leitura de textos. Tem como objetivos verificar uma palavra que foi pulada ou 

que não foi compreendida. As sacadas regressivas podem ser classificadas em intra-palavra 

ou inter-palavra.  

Macedo, Covre, Orsati, Oliveira e Schwartzman (2007) analisaram os movimentos 

oculares na busca visual de letras normais num contexto de letras invertidas e de busca de 

letras invertidas num contexto de letras normais, os resultados mostraram que a posição da 

letra acarretou diferenças para as medidas de tempo de reação, numero de fixação e 

distancia média dos movimentos sacádicos. Além disso, houve maior dificuldade para a 

realização das tarefas nas quais o alvo era a letra normal, indicando que há maior facilidade 

para busca de letras invertidas, que não são familiares no contexto das letras.  

Em estudo realizado por Yokomizo, Lukasova, Fonteles e Macedo (2008), o 

objetivo era comparar o desempenho de crianças da 4ª série e adultos em relação ao 

número e tipo de sacadas regressivas e a classificação gramatical das palavras que 

sofreram regressão. Os bons leitores realizaram menos sacadas regressivas do que as 

crianças, no entanto o padrão das sacadas regressivas e o tipo de palavras que sofrem 

regressão foram parecidos nos dois grupos. Ambos os grupos realizaram mais regressões 

entre-palavras para a palavra imediatamente anterior à ultima fixação do que regressões 

intra-palavra. Além disso, foi observado um número maior de sacadas regressivas no início 

de cada linha do texto, devido ao processamento parafoveal na leitura. Regressões para a 

palavra anterior podem estar relacionadas ao fato de que, dependendo da classe gramatical 

da palavra, há uma maior possibilidade dela não ser fixada.  

Em relação ao padrão de movimentos oculares de adultos que se encontram em 

processo de alfabetização, Ogusuko, Lukasova e Macedo (2008) observaram efeito da 

frequência de ocorrência e comprimento da palavra no número de fixações e de sacadas 

progressivas. O número de sacadas regressivas ocorreu em função da regularidade, 
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comprimento e frequência das palavras. Resultados mostram que as sacadas regressivas 

foram as mais sensíveis às variáveis psicolingüísticas. 

Kuchinke, Hofmann e Jacobs (2007) realizaram estudo com prova de decisão 

lexical e registros de medidas pupilares em adultos bons leitores. As palavras apresentadas 

tinham valor emocional positivo, negativo ou neutro, bem como baixa ou alta frequência 

na língua. Na prova o sujeito deveria dizer se a palavra escrita era real ou não. A partir 

deste paradigma foi possível verificar alguns índices de processamento lexical, tais como 

tempo de realização e a velocidade de extração de informações relevantes para o 

reconhecimento da palavra. Além disso, o valor semântico e emocional das palavras pôde 

acelerar o reconhecimento das mesmas. Palavras de conteúdo emocional são reconhecidas 

mais rapidamente e com mais acuracidade. Nos resultados do estudo, os achados indicaram 

que o valor emocional facilitou o reconhecimento de palavras e a tarefa de decisão lexical. 

Foi observado também efeito de interação significativo entre a frequência e o valor 

emocional das palavras. Por fim, o efeito observado nas medidas pupilares, de picos na 

leitura de palavras de baixa frequência, é condizente com os modelos teóricos de 

reconhecimento de palavras.  

Sendo assim, a presente dissertação teve como objetivo geral verificar os padrões 

de movimentos oculares e de variação do diâmetro pupilar numa prova de tomada de 

decisão lexical através da realização de dois estudos. O Estudo 1 foi realizado com vinte 

universitários bons leitores, a fim de realizar a verificação da adequação dos itens para as 

propriedades psicolingüísticas da Língua Portuguesa de lexicalidade, frequência, 

comprimento e regularidade.  O Estudo 2 foi realizado através da composição de 2 grupos, 

sendo o primeiro formado por 15 crianças com Dislexia do Desenvolvimento (G1) e o 

segundo por 11 crianças boas leitoras pareadas por idade cronológica com o grupo de 

disléxicos (G2).  
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3. ESTUDO 1  

_________________________________________________________________________ 



 

 

 

42 

 

3.1. OBJETIVOS 

 

3.1.1. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar os padrões de movimentos oculares e de variação do diâmetro pupilar 

em universitários bons leitores por meio de uma prova de tomada de decisão 

lexical 

 

 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Verificar o número de fixações oculares durante a inspeção das categorias 

de itens psicolingüísticos da prova; 

2. Analisar o tempo de reação para a tomada de decisão lexical em função das 

características dos itens psicolingüísticos da prova;  

3. Mensurar a variação do diâmetro pupilar durante 2 momentos: a inspeção 

do item (Pup Pal) e o tempo para tomada de decisão lexical (Pup TR). 

 

3.2. MÉTODO 

 

3.2.1. Participantes 

Participaram 20 estudantes universitários bons leitores do curso de Psicologia 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie (idade média 22,3). Os critérios de 

inclusão foram a faixa etária entre 18 e 25 anos bem como ausência de 

transtornos psiquiátricos, neurológicos ou problemas de visão.  

 

3.2.2. Instrumento 

 

3.2.2.1. Avaliação das Medidas Pupilares: Prova de Tomada de Decisão 

Lexical 

A prova de tomada de decisão lexical - PTDL (APÊNDICE) foi criada pela autora 

da dissertação e é formada por 144 itens, sendo 72 palavras e 72 pseudopalavras, conforme 

critério para número de estímulos adotado por Kuchinke, Hofmann e Jacobs (2007) e 

balanceamento entre número de palavras e pseudopalavras de Fonseca, Tedrus e Pacheco 
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(2007). A fim de garantir a compreensão da tarefa e a emissão de respostas pelos sujeitos, 

serão aplicados 10 itens psicolingüísticos de treino, que não serão analisados 

posteriormente. 

Para a escolha das palavras utilizadas foram consideradas as propriedades 

psicolingüísticas de frequência, regularidade e comprimento na língua portuguesa 

(Pinheiro, 1994; http://www.linguateca.pt/ACDC/). A variável frequência foi distribuída 

entre as categorias de regularidade e comprimento, sendo cada categoria composta por 4 

palavras de alta frequência e 4 palavras de baixa frequência. Segue descrição das 

propriedades das palavras:  

- Frequência: alta e baixa, de acordo com o Corpus NILC Universidade de São 

Carlos, que pode ser acessado via internet através do sítio 

(http://www.linguateca.pt/ACDC/).  

- Regularidade: 10 palavras regulares (cada letra corresponde a apenas um som e 

vice-versa); 10 palavras do tipo regra (a correspondência letra-som é regulada por regras 

de posição e relação com as letras vizinhas); 10 palavras irregulares (a correspondência 

não segue regra nenhuma, sendo a leitura totalmente arbitrária dependendo de acesso ao 

léxico da palavra).  

- Comprimento: 10 palavras curtas (de 3 a 5 letras), 10 palavras médias (de 6 a 8 

letras) e 10 palavras longas (de 10 a 14 letras).  

Para a criação das pseudopalavras foram consideradas as mesmas propriedades 

psicolingüísticas das palavras com as seguintes modificações: para as palavras curtas foi 

trocada uma letra, para as palavras médias, duas letras e, para as palavras longas, três letras 

(Lukasova, 2006). As letras modificadas foram preferencialmente as consoantes, sendo que 

a substituição se deu dentro de mesmo grupo sonoro. O comprimento e a regularidade da 

palavra foram mantidos. Os estímulos da prova foram confeccionados em arquivos de 

formato bitmap (BMP) com resolução 800 x 600 pixels. A fonte usada foi CourierNew, cor 

preta tipo Bold, tamanho 18 em fundo branco. A figura 3 apresenta a sequencia de 

apresentação de telas da PTDL: 
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   Figura 3: Apresentação seqüencial de telas da Prova de Tomada de Decisão Lexical. 

 

Para a apresentação de cada estímulo foi adotado o tempo de 2 segundos, 

considerando a realização dos registros oculares e pupilares (KUCHINKE, HOFMANN e 

JACOBS, 2007). Após a apresentação de cada item aparececeu na tela um ponto preto 

central e neste momento o sujeito emitiu a resposta solicitada, que foi decidir se o estímulo 

é real ou inventado. Foi estipulada a tecla “A” do computador a ser teclada para as 

respostas de palavras reais e a tecla “Ç” para a seleção de palavras inventadas. Após a 

emissão da resposta surgiu uma tela em branco com uma barra central com comprimento 

médio dos itens lingüísticos da PTDL durante 3 segundos, para que ocorresse a 

estabilização da dilatação pupilar e a preparação para a apresentação do estímulo seguinte. 

O tempo médio para a realização da prova foi de 14 minutos.  

 

3.2.3. Equipamento 

O equipamento utilizado foi o EyeGaze® desenvolvido pela LC Technologies Inc. 

O equipamento registra o movimento ocular com base no reflexo corneano e é composto 

por um monitor de 17 polegadas TFT 1280x1024 pixels, que tem embutidas duas câmeras 

de alta resolução na sua parte inferior, junto com os diodos que emitem raio infravermelho 

(Near Infra-Red Light-Emitting Diodes . NIR-LEDs), na direção de ambos os olhos (Figura 

3): 
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    Figura 4: Equipamento Tobii® com a representação do reflexo corneano-pupilar. 

 

A luz infravermelha ao atingir a retina, passando pela córnea, gera reflexo corneano 

que é captado pelas filmadoras embutidas. O registro de movimento ocular é processado 

com software Eyegaze System® operando no sistema Windows® NT/2000. O Eyegaze 

System gera informações sobre visibilidade do olho, posição do olho (coordenadas nos 

eixos x e y), diâmetro da pupila, posição 3D do globo ocular, análise resumida de fixações 

e sacadas. O reflexo melhora a iluminação da pupila, facilitando o registro da câmera de 

vídeo, além de refletir a luz em direção da tela do computador, cujas coordenadas são 

também gravadas pelo vídeo numa frequência de 60 Hz. As imagens da câmera e as 

coordenadas são computadas e a partir do resultado é reconstruído o registro de traçado 

ocular. Ambos os olhos são gravados simultaneamente e por ser binocular, o equipamento 

tem uma tolerância para o movimento livre da cabeça (30 x 15 x 20 cm). Um computador 

Dell® com processador Pentium® 4 é conectado com o equipamento Tobii®, sendo este o 

computador principal para a aplicação dos procedimentos e para o controle de 

posicionamento ocular do sujeito. A interface do equipamento com o computador e outros 

programas, assim como o cálculo e análise de dados, é feita pelos programas TET Server 

(Tobii Eye Tracking Server) versão 2.8.5. e o ClearView versão 2.5.1., operando em 

Windows XP®. Os programas geram arquivos com as propriedades do movimento ocular. 

Os dados podem ser exportados em arquivos Excel, como real time em arquivo AVI ou 

como imagens do tipo Hot Spot. 
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3.2.4. Procedimentos 

 

O presente projeto de pesquisa, bem como a Carta de Informação ao Sujeito de 

Pesquisa e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foram enviados ao Comitê de 

Ética da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O projeto foi avaliado e aprovado sob o 

protocolo nº 1153/08/2009. Os sujeitos foram convidados para participação na pesquisa e 

receberam informações acerca dos objetivos e aspectos éticos da pesquisa. Após a leitura e 

assinatura do Termo de Consentimento foi realizada a aplicação do instrumento. Para o 

registro de movimentos oculares e medidas pupilares, os sujeitos foram acomodados numa 

cadeira à distância de 50 cm da tela do computador e será realizada a calibração do padrão 

ocular. A calibração ocorre de forma automática para o número de pontos selecionados. 

Para a realização da prova de Tomada de Decisão Lexical, os sujeitos foram instruídos a 

fixar os itens apresentados durante 2 segundos e, em seguida, com a aparição de um ponto 

preto no centro da tela, a teclar o botão “A” caso julgue o estímulo como uma palavra real 

ou o botão “Ç” caso considere o item uma palavra inventada. 
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3.3. Resultados e Discussão 

 

 Os resultados obtidos na Prova de Tomada de Decisão Lexical foram analisados 

considerando as seguintes variáveis independentes: lexicalidade, frequência de ocorrência 

na Língua Portuguesa, comprimento e regularidade. Foram consideradas as seguintes 

variáveis dependentes: número médio de acertos no julgamento lexical, número de 

fixações por item, tempo médio de reação para o julgamento, tamanho médio da pupila 

durante a inspeção do item e, por fim, o tamanho médio da pupila durante o julgamento. 

 ANOVAs de medidas repetidas foram conduzidas a fim de verificar o efeito da 

lexicalidade nos padrões oculares durante a Prova de Tomada de Decisão Lexical. Para 

esta análise, o efeito foi avaliado para cada uma das variáveis dependentes, sendo 

comparado o desempenho no julgamento de todas as palavras da prova com todas as 

pseudopalavras da prova. Assim, os valores das estatísticas descritivas e inferências para as 

variáveis dependentes são apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Estatísticas descritivas e valores de significância do efeito da variável lexicalidade 

para o Número de Acertos (NA), Número Médio de Fixações por palavra (NF), Tempo de 

Reação para Julgamento (TR), Dilatação Pupilar Durante a Inspeção da Palavra (PupPal) e 

Dilatação Pupilar Durante o Tempo de Reação para Julgamento (PupTr) dos sujeitos do 

Estudo 1. 

        Palavra    Pseudopalavra F[1,19] p 

 Média Ep Média Ep  

NA 0,938 0,010 0,977 0,004 11,150 0,003** 

NF 2,997 0,147 2,765 0,168 21,494 0,000*** 

TR 532,69 28,42 533,45 22,29 0,004 0,948 

PupPal 3,293 0,068 3,288 0,068 1,877 0,187 

PupTR 3,330 0,105 3,322 0,100 0,582 0,460 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,000 

 

Para a variável número de acertos (NA), a precisão no julgamento de 

pseudopalavras foi significativamente maior do que o julgamento das palavras. Em relação 

ao número de fixações (NF), houve diferença significativa entre as categorias, sendo que as 

pseudopalavras foram menos fixadas do que as palavras. O tempo de reação para 

julgamento da lexicalidade (TR) ocorreu em torno de 530 milésimos de segundos, tanto 

para as palavras, quanto para as pseudopalavras e, neste sentido, não foi encontrada 

diferença estatisticamente significativa para esta variável. Por fim, não foram observadas 
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diferenças significativas nas medidas de dilatação da pupila durante a inspeção dos itens 

(PupPal) e durante o julgamento (PupTR) em função da lexicalidade. 

A partir dos dados da tabela 1, nota-se que o número de acertos foi maior no 

julgamento de pseudopalavras. Além disso, o número de fixações por palavras foi menor 

nas pseudopalavras. Tal padrão parece indicar que, em adultos bons leitores, o uso da rota 

lexical e o acesso ao léxico ortográfico estão plenamente consolidados e, por conta disso, 

tanto a rapidez quanto a precisão para o reconhecimento de palavras facilita a detecção de 

palavras não existentes na língua. O achado de que as pseudopalavras foram julgadas mais 

corretamente e com menos fixações pode estar relacionado com o fato de estes itens terem 

sido elaborados a partir de pequenas modificações de palavras reais, criando estrutura 

pouco freqüentes na língua portuguesa (ex., prazesseilo, porvessora, entre outros). Tal 

característica das pseudopalavras pode ter permitido aos adultos bons leitores rejeitarem 

mais facilmente estes itens como sendo palavras, dado este confirmado pela ausência de 

efeito significativo para o tempo de reação. Em relação à ausência de diferença 

significativa para as variáveis PupPal e PupTR, estes podem ser explicadas devido ao 

pouco esforço cognitivo necessário para a identificação e julgamento das pseudopalavras 

da PTDL.  

Outro aspecto metodológico referente à PTDL que deve ser salientado foi a 

necessidade de exposição dos itens por 2 segundos para que fossem registradas e 

analisadas as diferenças de dilatação pupilar. Esta exposição pode ter facilitado o 

julgamento e interferido para que houvesse falta de efeito significativo na variável de 

tempo de reação, uma vez que os sujeitos já poderiam ter decidido acerca da lexicalidade 

do item antes mesmo de aparecer a tela para a tomada de decisão. Esta característica da 

prova diferencia a mesma das tarefas tradicionais de decisão lexical aplicadas, na qual o 

sujeito deve decidir sobre a lexicalidade do item o mais rapidamente que puder, sem 

demarcação de tempo prévio de exposição ao item. 

 A seguir, são descritas e discutidas as estatísticas descritivas e inferenciais da 

PTDL para as categorias frequência, comprimento e regularidade. Para tais análises, foram 

excluídas as pseudopalavras da PTDL, uma vez que estas não apresentam frequência de 

ocorrência na Língua Portuguesa nem propriedade de regularidade exata. O efeito da 

frequência de ocorrência da palavra sobre as variáveis dependentes foi analisado por meio 

da ANOVA de medidas repetidas, cujos resultados estão apresentados na Tabela 2.  
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Tabela 2. Estatísticas descritivas e valores de significância do efeito da variável frequência 

para o Número de Acertos (NA), Número Médio de Fixações por palavra (NF), Tempo de 

Reação para Julgamento (TR), Dilatação Pupilar Durante a Inspeção da Palavra (PupPal) e 

Dilatação Pupilar Durante o Tempo de Reação para Julgamento (PupTr) dos sujeitos do 

Estudo 1. 

   Alta    Baixa  F[1,19] P 

 Média Ep Média Ep  

NA 0,976 0,008 0,900 0,016 25,264 0,000*** 

NF 2,979 0,155 3,014 0,145 0,335 0,569 

TR 507,17 26,48 572,01 35,87 9,255 0,007** 

PupPal 3,275 0,069 3,307 0,067 6,150 0,023* 

PupTR 3,279 0,077 3,321 0,079 13,576 0,002** 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,000 

 

Os resultados indicam que é presente efeito significativo da frequência para as 

variáveis número de acertos (NA), tempo de reação (TR), diâmetro pupilar durante a 

inspeção da palavra (PupPal) e diâmetro pupilar durante o julgamento (PupTR). A 

ausência de diferença significativa para o número de fixações (NF) pode estar relacionada 

ao fato de outras propriedades psicolingüísticas, tais como comprimento, regularidade e 

lexicalidade, terem sido controladas. A partir da observação das médias, nota-se que os 

sujeitos foram em média 70 milésimos de segundo mais rápidos para julgar cada palavra de 

alta frequência em relação a cada palavra de baixa frequência. Os efeitos encontrados para 

as medidas de diâmetro pupilar, somados aos efeitos no NA e no TR, indicam que a 

demanda cognitiva para o reconhecimento de palavras de baixa frequência é maior.  

Tais dados sugerem que a freqüência de ocorrência continua sendo uma importante 

variável psicolingüística para estimar o esforço cognitivo durante a leitura de palavras de 

diferentes freqüências na língua. Embora os adultos universitários do presente estudo 

sejam constantemente expostos a material escrito, quanto menor a freqüência das palavras 

na língua, maior foi o engajamento cognitivo necessário para o reconhecimento preciso das 

mesmas. De acordo com o modelo teórico de desenvolvimento da leitura e de dupla rota 

(ELLIS e YOUNG, 1988), exposições repetidas ao longo do tempo possibilitam a formação 

do sistema de análise visual e do sistema de reconhecimento visual. Quanto mais vezes 

determinadas unidades morfêmicas forem expostas, menor será o limiar de informações 

necessárias para ativá-la em outras ocasiões e contextos e esta facilitação é denominada efeito 

de freqüência (PINHEIRO, 1994).  



 

 

 

50 

 

O efeito do comprimento das palavras sobre as variáveis dependentes foi analisado 

por meio da ANOVA de medidas repetidas e a Tabela 3 apresenta os valores médios de 

número de acertos, número médio de fixações, tempo de reação para tomada de decisão, 

bem como o diâmetro pupilar durante a inspeção do item e durante a tomada de decisão. 

 

Tabela 3. Estatísticas descritivas e valores de significância do efeito da variável comprimento 

para o Número de Acertos (NA), Número Médio de Fixações por palavra (NF), Tempo de 

Reação para Julgamento (TR), Dilatação Pupilar Durante a Inspeção da Palavra (PupPal) e 

Dilatação Pupilar Durante o Tempo de Reação para Julgamento (PupTr) dos sujeitos do 

Estudo 1. 

 Curta Média Longa F[1,19] p 

 Média Ep Média Ep Média Ep  

NA 0,927 0,014 0,952 0,013 0,935 0,014 1,357 0,270 

NF 2,338 0,180 2,678 0,152 3,974 0,133 18,999 0,000*** 

TR 503,50 26,41 533,87 32,37 582,06 38,35 5,496 0,009** 

PupPal 3,270 0,068 3,282 0,069 3,319 0,068 20,933 0,000*** 

PupTR 3,284 0,078 3,306 0,080 3,310 0,077 2,505 0,097 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,000 

 

Os resultados da Tabela 3 indicam que existe efeito significativo do comprimento 

das palavras sobre o número de fixações (NF), o tempo de reação (TR) e a dilatação 

pupilar durante a inspeção de palavras (PupPal), com aumento das médias conforme o 

aumento do comprimento dos itens. A ausência de efeito significativo para as variáveis 

número de acertos (NA) e diâmetro pupilar na tomada de decisão (PupTR) podem ser 

explicados com base nos achados que fundamentam a teoria de dupla rota e do uso da rota 

lexical, no qual o sistema de reconhecimento de palavras desenvolvido em bons leitores é 

capaz de realizar com eficácia o acesso lexical de palavras curtas, médias ou longas por 

meio da memória visual (ELLIS e YOUNG, 1988). Por outro lado, o estabelecimento da 

condição de tempo fixo para inspeção dos itens da PTDL, padronizado para 2 segundos por 

item, pode ter ocasionado as diferenças significativas para o NF, o TR e a PupPal. Tais 

diferenças, portanto, devem-se ao aumento da quantidade de informações a serem processadas 

num período restrito.  

O efeito do fator regularidade das palavras sobre as variáveis dependentes foi 

analisado por meio da ANOVA de medidas repetidas, cujos resultados estão apresentados 

na Tabela 4. 
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Tabela 4. Estatísticas descritivas e valores de significância do efeito da variável regularidade 

para o Número de Acertos (NA), Número Médio de Fixações por palavra (NF), Tempo de 

Reação para Julgamento (TR), Dilatação Pupilar Durante a Inspeção da Palavra (PupPal) e 

Dilatação Pupilar Durante o Tempo de Reação para Julgamento (PupTr) dos sujeitos do 

Estudo 1. 

 Regular Regra Irregular F[1,19] P 

 Média Ep Média Ep Média Ep  

NA 0,937 0,009 0,965 0,010 0,913 0,022 4,105 0,024* 

NF 2,915 0,137 3,086 0,172 3,989 0,150 2,589 0,088 

TR 540,66 25,41 543,98 35,37 534,79 35,21 0,088 0,916 

PupPal 3,346 0,071 3,274 0,067 3,251 0,069 17,717 0,000*** 

PupTR 3,314 0,077 3,299 0,082 3,287 0,077 1,900 0,165 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,000 

 

Os resultados indicam que houve efeito significativo da regularidade para as 

variáveis número de acertos (NA) e para o diâmetro pupilar durante a inspeção das 

palavras (PupPal). Não foram encontradas diferenças para o número de fixações oculares 

(NF), para o tempo de reação (TR) e para o diâmetro pupilar no tempo de reação (PupTR). 

Os sujeitos deste estudo apresentaram menor média de acertos nas palavras 

irregulares, seguidas das palavras regulares e regras. O padrão de diâmetro pupilar foi 

similar, com menor média de dilatação durante a inspeção das palavras na categoria 

irregular. De acordo com Frith (1985), bons leitores utilizam a estratégia ortográfica de 

leitura e, por conta disto, são capazes de reconhecer com precisão quaisquer tipos de 

palavras independentemente do nível de transparência da correspondência grafo-fonêmica. 

Neste sentido, a apresentação de palavras irregulares, que estão armazenadas no léxico de 

leitores experientes, não demanda aumento do engajamento cognitivo e este dado pode ser 

verificado através da menor média de dilatação pupilar nesta categoria. Por outro lado, 

embora estejam familiarizados com a exposição às palavras irregulares, os bons leitores 

ainda apresentaram menor precisão no desempenho.  

 Os resultados apresentados e brevemente discutidos apontam que, uma vez que o 

processo de tomada de decisão lexical ocorre através do acesso ao léxico, a PTDL utilizada 

neste estudo permitiu avaliar o processamento lexical visual para as diferentes 

propriedades psicolingüísticas da Língua Portuguesa. Os principais achados das análises 

estatísticas foram o efeito significativo de lexicalidade para o número de acertos e de 

fixações oculares; efeito de frequência para o número de acertos, tempo de reação, bdem 

como para as medidas de diâmetro pupilar na palavra e no tempo de reação; efeito de 
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comprimento para o número de fixações, tempo de reação e diâmetro pupilar na palavra. 

Por fim, houve também efeito significativo de regularidade para o número de acertos e 

diâmetro pupilar na inspeção das palavras. 

 Macedo e colaboradores (2006), em estudo de leitura de palavras isoladas e registro 

de movimentos oculares com adultos universitários, controlou as mesmas propriedades 

psicolingüísticas. Os resultados apontaram efeito significativo da freqüência e do 

comprimento para a duração média das fixações e do número de fixação. Também houve 

efeito de regularidade para o tempo médio de fixação.  

Pode-se concluir então, que as propriedades de movimento ocular e de diâmetro 

pupilar podem ser afetadas pelas propriedades psicolingüísticas dos estímulos apresentados 

a bons leitores, e que os níveis de complexidade dos itens, bem como a sofisticação do 

desenvolvimento do léxico dos adultos bons leitores, são sensíveis às medidas de acerto, 

tempo de reação, número de fixações oculares e dilatação pupilar. A partir da condução de 

análises das diferentes medidas, a realização de inferências acerca do engajamento 

cognitivo é mais ampla e detalhada e, consequentemente, a ação dos diferentes 

mecanismos cognitivos subjacentes ao reconhecimento de palavras pode ser melhor 

compreendida.  
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4. ESTUDO 2 

_________________________________________________________________________ 
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4.1. OBJETIVOS 

 

     4.1.1. OBJETIVO GERAL 

 

Verificar o padrão de movimentos oculares em tarefas de leitura e prova de 

tomada de decisão lexical em crianças com Dislexia do Desenvolvimento (G1) e 

crianças boas leitoras pareadas por idade, sexo e escolaridade com o grupo de 

disléxicos (G2).  

 

4.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Avaliar e comparar o desempenho dos grupos nas provas computadorizadas 

de leitura, escrita e consciência fonológica; 

2. Avaliar e comparar o desempenho e o padrão de movimentos oculares dos 

grupos nas provas de leitura de sílabas, palavras e pseudopalavras; 

3. Avaliar e comparar os grupos quanto ao número de fixações oculares 

durante a inspeção das categorias de itens psicolingüísticos da prova de tomada 

de decisão lexical entre os grupos; 

4. Analisar o tempo de reação para a tomada de decisão lexical entre os grupos 

em função das características dos itens psicolingüísticos da prova;  
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4.2. MÉTODO  

 

4.2.1. Participantes  

Caracterização dos sujeitos: Participaram 15 crianças com diagnóstico de 

Dislexia do Desenvolvimento (G1) e 11 crianças boas leitoras pareadas por idade, sexo, 

nível de escolaridade e inteligência com o grupo de disléxicos (G2). A idade dos sujeitos 

variou entre 9 e 14 anos.  

 

Tabela 5. Caracterização dos Sujeitos do Estudo 2. 

 G1 G2 F p 

 Média Dp Média Dp  

M 10  6  

F 5 5 

Idade 10,67 1,915 10,27 2,005 0,258 0,616 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,000 

 

Seleção dos sujeitos: Os sujeitos do G1 foram avaliados pela equipe do 

Laboratório de Neurociência Cognitiva da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que 

recebe encaminhamentos de clínicas psicológicas e fonoaudiológicas de crianças com 

dificuldades de leitura e escrita. Todos os participantes foram submetidos a uma bateria 

ampla de testes neuropsicológicos e de leitura e escrita, a fim de atender as exigências dos 

critérios de inclusão e exclusão. A participação de todos os sujeitos foi voluntária com a 

assinatura dos pais ou responsáveis do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

Critérios de inclusão: Nível de inteligência avaliado pela Escala de Inteligência 

Wechsler para Crianças (WISC-III) dentro ou acima da média (acima do percentil 25) e 

atraso nas habilidades de leitura e escrita em relação às crianças da mesma série escolar, 

avaliadas pelos testes da bateria BALE on-line. O atraso na leitura foi considerado com 

base na pontuação nos testes de leitura, com pontuação de um ou mais desvios padrão 

abaixo do esperado para as crianças da mesma série escolar. O tempo também foi 

considerado como indicativo de atraso, quando estiver um ou mais desvios padrão acima 

do esperado para as crianças da mesma série escolar.  

Critérios de exclusão: Através de investigação do histórico do desenvolvimento 

cognitivo e médico da criança com seus responsáveis, as crianças com comorbidades 
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psiquiátricas, neurológicas, evasão escolar ou problemas de visão ou audição foram 

excluídas do estudo.  

 

4.2.2. - Instrumentos  

4.2.2.1. - Instrumentos de avaliação para caracterização da amostra  

 

4.2.2.1.1. Escala de Inteligência Wechsler para Crianças – WISC III 

(Wechsler, 2002). 

 

 Este instrumento avalia a capacidade intelectual de crianças com idade entre 6 anos 

e 0 meses a 16 anos e 11 meses e fornece medidas psicométricas do quoeficiente 

intelectual geral (QI total), do quoeficiente intelectual verbal (QI verbal) e quoeficiente 

executivo (QI executivo). É composto por treze subtestes, sendo que cada um avalia um 

aspecto diferente da inteligência. São os seguintes: Completar Figuras, Informação, 

Código, Semelhanças, Arranjo de Figuras, Aritmética, Cubos, Vocabulário, Armar 

Objetos, Compreensão, Procurar Símbolos (opcional), Dígitos (opcional) e Labirintos 

(opcional). Além do QI, também é possível avaliar mais quatro índices específicos no 

desempenho da criança: Compreensão Verbal, Organização Perceptual, Resistência à 

Distração e Velocidade de Processamento. Segue a tabela de caracterização do nível 

intelectual dos sujeitos: 

 

Tabela 6. Caracterização do Nível Intelectual dos Sujeitos do Estudo 2. 

 G1  G2  F P 

 Média Dp Média Dp  

QI Total 118,91  25,78 123,00  10,25 0,239 0,630 

QI Verbal 115,91  21,52 122,64  12,87 0,792 0,384 

QI Executivo 115,73  21,48 119,82  10,01 0,328 0,573 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,000 

 

 

4.2.2.1.2. - Bateria de Avaliação de Leitura e Escrita On-line (BALE On-line)  

 

A BALE on-line (Macedo et al, 2005) é uma bateria composta por 5 testes que 

avaliam os componentes lingüísticos relacionados à leitura e à escrita. É realizada breve 
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descrição de cada teste: O TCLP (Teste de Competência de Leitura de Palavras) avalia a 

habilidade de julgamento semântico, ortográfico, visual e fonológico de palavras através da 

leitura silenciosa de palavras que estão categorizadas em 7 tipos: Corretas Regulares, 

Corretas Irregulares, Palavras com Troca Semântica, Pseudopalavras com Trocas Visuais, 

Pseudopalavras com Trocas Fonológicas, Pseudopalavras Homófonas e Pseudopalavras 

Estranhas. O TENOFEP (Teste de Nomeação de Figuras por Escolha) é uma tarefa que 

avalia a habilidade de ler e selecionar palavras que correspondam às figuras apresentadas. 

O TENOFE (Teste de Nomeação de Figuras por Escrita Livre) avalia a competência de 

escrita e a habilidade de escrever palavras que correspondam corretamente às figuras do 

teste, sem cometer erros ortográficos e semânticos. O TCSE (Teste de Compreensão de 

Sentenças Escritas) avalia a capacidade de ler adequadamente um conjunto de frases, 

apreender o significado das mesmas e assim selecionar a figura adequada.  

 

4.2.2.1.3. – Prova de Consciência Fonológica  

 

Possui 9 subtestes, sendo estes os de rima, aliteração, adição silábica, subtração 

silábica, adição fonêmica, subtração fonêmica, transposição silábica, transposição 

fonêmica e trocadilho (Capovilla e Capovilla, 2000).  

 

4.2.2.2. - Avaliação das propriedades oculares: movimentos oculares e 

respostas pupilares  

 

4.2.2.2.1. – Avaliação dos movimentos oculares  

 

Os movimentos oculares foram avaliados durante a leitura de itens psicolingüísticos 

isolados e de textos pequenos. A avaliação de leitura de itens é formada por 3 tipos de 

provas (Lukasova, 2006): leitura de sílabas, leitura de palavras isoladas e leitura de 

pseudopalavras. A prova de leitura de sílabas é composta por 40 sílabas, sendo 24 sílabas 

com a construção consoante (C) - vogal (V) ou VC e 16 sílabas compostas, com estrutura 

CCV ou CVC. A prova de leitura de palavras isoladas é composta por 72 palavras 

selecionadas considerando as variáveis frequência, tamanho e regularidade. Já a prova de 

leitura de pseudopalavras é composta por 36 pseudopalavras, apresentadas da mesma 

maneira que as palavras.  
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Os estímulos nestas provas foram confeccionados em arquivos de formato bitmap 

(BMP) com resolução 800 x 600 pixels. A fonte usada foi CourierNew, cor preta tipo Bold, 

tamanho 18 em fundo branco. 

 

4.2.2.2.2. – Avaliação das medidas pupilares: Prova de tomada de decisão 

lexical.  

A prova de decisão lexical utilizada foi a mesma apresentada no Estudo 1.   

 

4.2.3. Equipamento  

O equipamento utilizado foi o EyeGaze® desenvolvido pela LC Technologies Inc, o 

mesmo utilizado no Estudo 1.  

 

4.2.4. Procedimentos  

Os responsáveis pelos participantes foram contatados e convidados a trazer os 

sujeitos para participar do estudo, após explicação sobre a pesquisa. Os responsáveis pelos 

sujeitos do estudo assinaram o termo de consentimento após leitura da carta da informação 

ao sujeito de pesquisa. Os sujeitos participantes foram avaliados por meio da bateria 

neuropsicológica de testes de inteligência, leitura, escrita e tomada de decisão lexical em 

sessões a serem realizadas em sala de atendimento do Laboratório de Neurociências da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para realização das provas de registro ocular e 

pupilar foram realizados os mesmos procedimentos adotados no Estudo 1. Ao todo, todos 

os participantes foram submetidos a 3 sessões, sendo a sessão de avaliação intelectual com 

duração de 1 hora e 30 minutos e as 2 sessões de avaliação computadorizada de leitura e 

avaliação dos movimentos oculares de 1 hora cada.  
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4.3. Resultados e Discussão 

 

Serão descritos e discutidos nesta seção os resultados obtidos nas provas 

computadorizadas de leitura, escrita e consciência fonológica, os dados relativos ao padrão 

ocular e índice de acertos nas provas de leitura de sílabas, palavras e pseudopalavras e, por 

fim, os dados de acertos, número de fixações, tempo de reação para julgamento e medidas 

de diâmetro pupilar da PTDL. 

A fim de comparar o desempenho dos grupos nas provas computadorizadas de 

leitura, escrita e consciência fonológica, foram conduzidas ANOVAS de medidas 

repetidas, cujos dados descritivos e inferenciais para número de acertos e tempo de 

execução são apresentados na Tabela 7. 
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Tabela 7. Média de número de acertos e tempo de execução em cada item (em segundos) no 

pré-teste - Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP), Teste de 

Compreensão de Leitura de Sentenças (TCLS), Teste de Compreensão de Sentenças Faladas 

(TCSF), Teste de Nomeação de Figura por Escrita (TNF 1.1-Escrita), Teste de Leitura por 

Escolha de Palavras (TNF 1.1-Escolha) e Prova de Consciência Fonológica (PCF). 

  Grupo N Média (Dp) F [1,24] P 

TCLPP Acertos GI 11 59,07 (±4,92) 10,232 0,004* 

GII 11 64,78 (±2,63) 

Tempo GI 11 4,523 (±11,170) 12,387 0,002* 

GII 11 2,930 (±8,151) 

TCLS Acertos GI 11 34,73 (±7,23) 3,305 0,083 

GII 11 39,22 (±1,64) 

Tempo GI 11 20,459 (±7,849) 9,289 0,006** 

GII 11 11,388 (±5,404) 

TCSF Acertos GI 11 37,20 (±4,90) 2,310 0,143 

GII 10 39,78 (±1,56) 

Tempo GI 10 7,773 (±1,761) 0,479 0,496 

GII 10 7,617 (±1,409) 

TNF 1.1-Escrita Acertos GI 10 21,08 (±5,36) 19,631 0,000*** 

GII 10 29,44 (±2,18) 

Tempo GI 10 17,632 (±6,752) 15,567 0,001** 

GII 10 8,300 (±2,600) 

TNF 1.1-Escolha Acertos GI 10 32,80 (±3,55) 2,575 0,123 

GII 10 343,78 (±1,20) 

Tempo GI 10 5,732 (±2,950) 6,310 0,020* 

GII 10 3,216 (±5,370) 

PCF Acertos GI 9 49,53 (±10,82) 6,310 0,029* 

GII 10 58,33 (±3,80) 

Tempo GI 9 25,474 (±5,004) 3,739 0,066 

GII 10 22,164 (±1,230) 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,000 

 

 Em relação ao TCLPP, que avalia o reconhecimento e julgamento de palavras 

corretas regulares, irregulares ou com trocas semânticas, bem como pseudopalavras com 

trocas visuais, fonológicas e pseudohomófonas; houve diferença significativa para a 

pontuação total e tempo de execução entre os grupos. Os sujeitos do G1 apresentam em 

média 5 pontos a menos no teste e lêem as palavras com maior lentidão que os sujeitos do 
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G2. Os resultados do TCLS apontam tendência para diferença significativa entre os grupos 

em relação ao escore total (F [1,24]=3,305; p=0,083), com número inferior de acertos pelo 

G1. Houve diferença significativa para o tempo de execução na tarefa, sendo que os 

sujeitos do G1 necessitam em média de 19 segundos a mais que os sujeitos do G2 para 

realizar a leitura e compreensão de sentenças.  

 A comparação dos resultados para o TCSF indica que não existem diferenças 

significativas entre os grupos para o número de acertos e para o tempo de execução. Uma 

vez que a compreensão de frases faladas não está diretamente relacionada habilidade de 

leitura e escrita, e sim de linguagem oral, tanto sujeitos com Dislexia, quanto os controles, 

foram capazes de executar a tarefa com precisão. Em relação ao TNF 1.1-Escrita, houve 

diferença significativa para o escore de itens escritos corretamente bem como para o tempo 

dedicado à escrita. O G1 realizou a escrita de cada palavra em média por 9 segundos a 

mais do que o G2, e obteve índice de acertos de 8 itens a menos do que o G2. 

Em relação aos resultados do TNF 1.1-Escolha, que avalia a habilidade de leitura e 

escolha de palavras relativas a figuras, houve diferença significativa entre os grupos apenas 

para o tempo de execução. Uma vez que o teste é composto por 4 palavras por item, sendo 

uma correta, uma sem relação semântica e outra com relação semântica e, por fim, uma 

pseudopalavra com troca ortográfica, os desempenhos não foram discrepantes a ponto de 

resultarem em escores significativos. Por fim, em relação a PCF, foram observadas 

diferença significativa entre os grupos para o número de acertos e tendência à diferença 

significativa para o tempo de execução (F [1,24]=3,739, p=0,066), com maior lentidão por 

parte do G1. O desempenho do G2 foi em média de 9 pontos a mais do que o G1. 

Tal perfil para as habilidades de leitura, escrita e consciência fonológica foi 

também encontrado em outros estudos. Lukasova, Oliveira, Barbosa e Macedo (2008), em 

estudo de caracterização do perfil de leitura de crianças com e sem Dislexia, encontraram 

diferenças significativas para acerto nos testes TNF 1.1-Escolha, TNF 1.1-Escrita e 

TCLPP. Na amostra da presente pesquisa, o único teste que não apresentou diferença 

significativa em comparação com o estudo citado acima foi o TNF 1.1-Escolha.  

Outra diferença para o perfil da presente amostra é em relação às diferenças para o 

tempo de execução nos testes uma vez que Lukasova, Oliveira, Barbosa e Macedo (2008) 

encontraram diferença significativa apenas para o teste de leitura de sentenças. No presente 

estudo, a amostra apresentou diferenças também para o tempo de execução nas provas de 

escrita e de leitura de palavras.  
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A fim de avaliar e comparar o desempenho e o padrão de movimentos oculares dos 

grupos nas provas de leitura de sílabas, palavras e pseudopalavras; foram conduzidos 

Testes-t para amostras independentes. As variáveis analisadas nestas provas foram os 

acertos durante a leitura dos itens, o número de fixações oculares e o tempo de duração das 

fixações oculares. A tabela 8 apresenta as estatísticas descritivas e inferenciais para os 

grupos na Prova de Leitura de Sílabas: 

 

Tabela 8. Estatísticas descritivas e valores de significância do desempenho dos grupos do 

Estudo 2 na Prova de Leitura de Sílabas para o Número de Acertos (NA), Número Médio de 

Fixações por sílaba (NF) e Tempo Médio de Fixações por sílaba (TF). 

 G1  G2  T [1,15] p 

 Média Dp Média Dp   

NA 40,18 1,88 41,73 0,90 6,044 0,023* 

NF 1,63 0,50 1,63 0,67 0,000 1,000 

TF 1451,45 273,34 1312,81 305,46 1,122 0,974 

*p<0,05; **p<0,001; ***p<0,000 

 

Os resultados indicam que houve diferença significativa para o número de acertos 

(NA), com desempenho superior do G2 em relação ao G1. Não foram encontradas 

diferenças significativas para número de fixações (NF) e tempo de fixações (TF). 

Lukasova (2006), em pesquisa com aplicação da mesma prova de leitura de sílabas, 

encontrou diferença significativa para a variável NF entre disléxicos e sujeitos controle. 

Tal padrão não foi encontrado na amostra deste estudo, no qual os grupos diferem 

estatisticamente apenas para o NA. As estatísticas descritivas e inferenciais dos grupos 

para a Prova de Leitura de Palavras estão apresentadas na tabela 9. 

 

Tabela 9. Estatísticas descritivas e valores de significância do desempenho dos grupos do 

Estudo 2 na Prova de Leitura de Palavras para o Número de Acertos (NA), Número Médio de 

Fixações por sílaba (NF) e Tempo Médio de Fixações por Palavra (TF). 

 G1  G2  T [1,15] p 

 Média Dp Média Dp   

NA 58,36 7,33 68,18 3,48 4,088 0,001** 

NF 6,99 1,95 5,57 1,33 1,989 0,061 

TF 5108,75 174,04 3389,89 776,22 2,991 0,007* 

*p<0,05; **p<0,001; ***p<0,000 

 



 

 

 

63 

 

Na Prova de Leitura de Palavras, foram encontradas diferenças significativas para o  

número de acertos e tempo de fixação nas palavras. Comparando as médias obtidas pelos 

grupos percebe-se que, embora o G1 apresente em média 3 segundos de fixação a mais que 

o G2, o índice de acertos é de 10 itens a menos. Logo, o tempo de fixação não implica em 

maior número de acertos para a leitura de palavras. Também foi encontrada tendência à 

diferença significativa para o número de fixações, com número médio de fixações superior 

por parte do G1. Lukasova (2006), em pesquisa que utilizou a mesma prova de leitura de 

palavras para avaliação do padrão de acertos e de movimentos oculares, verificou  

A tabela 10 apresenta as estatísticas descritivas e inferenciais dos grupos na Prova 

de Leitura de Pseudopalavras. 

 

Tabela 10. Estatísticas descritivas e valores de significância do desempenho dos grupos do 

Estudo 2 na prova de leitura de pseudopalavras para o Número de Acertos (NA), Número 

Médio de Fixações por sílaba (NF) e Tempo Médio de Fixações por Pseudopalavra (TF). 

 G1  G2  T [1,15] p 

 Média Dp Média Dp   

NA 19,82 5,15 29,64 4,43 4,790 0,000*** 

NF 4,29 1,34 3,88 1,89 0,586 0,564 

TF 3576,60 173,04 2754,64 757,93 1,443 0,164 

*p<0,05; **p<0,001; ***p<0,000 

  

Houve diferença significativa entre os grupos para a variável NA, sendo a média de 

acertos do G1 inferior em 10 pontos em relação ao G2. Mesmo assim, não foram 

encontradas diferenças para as variáveis NF e TF, embora o tempo médio de fixação por 

item do G1 tenha sido 1 segundo superior ao G2. O valor significativo de p para o NA é 

compatível com os estudos que relatam prejuízos para uso da rota fonológica em sujeitos 

com Dislexia. A hipótese do déficit fonológico, baseada em evidências de falhas na 

formação da representação fonética primária, bem como na discriminação adequada de 

fonemas similares, explica a ocorrência de erros e a diferença significativa em relação aos 

bons leitores. Segundo Frith (1985), os sujeitos com Dislexia podem apresentar déficits nas 

fases alfabética e ortográfica, sendo que as falhas na decodificação fonológica impedem a 

formação adequada do léxico visual. A seguir são analisados os resultados da Prova de 

Tomada de Decisão Lexical. 

Os resultados obtidos na Prova de Tomada de Decisão Lexical foram analisados 

considerando as seguintes variáveis independentes: lexicalidade, frequência de ocorrência 
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na Língua Portuguesa, comprimento, regularidade e, por fim, a condição dos grupos de 

sujeitos. As variáveis dependentes analisadas foram: número médio de acertos no 

julgamento lexical, número de fixações por item, tempo médio de reação para o 

julgamento, diâmetro pupilar durante a inspeção do item lingüístico e diâmetro pupilar 

durante a tomada de decisão lexical. Considerou-se a ocorrência de efeito principal das 

variáveis psicolingüísticas em ambos os grupos, bem como o efeito da interação das 

variáveis entre os grupos, a fim de verificar diferenças entre ambos. 

ANOVAs de medidas repetidas foram conduzidas a fim de verificar o efeito da 

lexicalidade nos padrões oculares e pupilares, de acertos e de tempo de reação durante a 

Prova de Tomada de Decisão Lexical. Para esta análise, o efeito foi avaliado para cada 

uma das variáveis dependentes, sendo comparado o desempenho no julgamento de todas as 

palavras com todas as pseudopalavras da prova. Assim, os valores das estatísticas 

descritivas e inferências para a variável número de acertos (NA) são apresentados na 

Tabela 11.  

   

Tabela 11. Estatísticas descritivas e valores de significância do efeito principal e entre 

grupos da variável lexicalidade para o Número de Acertos (NA). 

 NA  F P 

 Palavra Pseudopalavra   

 Média (Ep) Média (Ep)   

G1 0,807 (0,036) 0,826 (0,023) 
F[1,24]=0,243 0,630 

G2 0,903 (0,050) 0,905 (0,032) 

Média geral 0,855 (0,031) 0,888 (0,020) F[1,24]=1,399 0,258 

*p<0,05; **p<0,001; ***p<0,000 

 

A Tabela 11 indica que não foram encontradas diferenças significativas entre os 

grupos, bem como entre os tipos de palavras para número de acertos. Assim, os dois 

grupos acertaram igualmente no julgamento de palavras e pseudopalavras. No Estudo 1, o 

padrão médio de acertos entre as categorias apontou maior precisão para o reconhecimento 

de pseudopalavras. Tal padrão também pode ser observado nas médias de NA dos grupos e 

na média geral. Mesmo assim, diferentemente do Estudo 1, que revelou efeito de 

lexicalidade para adultos, tal efeito não foi observado neste estudo.  

Em relação à variável número de fixações (NF), a Tabela 12 apresenta os resultados 

de média, erro padrão e valores de significância da análise geral e entre grupos para a 

lexicalidade. 
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Tabela 12. Estatísticas descritivas e valores de significância do efeito principal e entre 

grupos da variável lexicalidade para o Número de Fixações (NF). 

 NF  F P 

 Palavra Pseudopalavra   

 Média (Ep) Média (Ep)   

G1 3,095 (0,232) 3,003 (0,259) F[1,24]=0,137 0,717 

G2 2,866 (0,284) 2,708 (0,317) 

Média geral 2,980 (0,184) 2,856 (0,205) F[1,24]=2,002 0,181 

*p<0,05; **p<0,001; ***p<0,000 

 

Não foram encontradas diferenças estatísticas entre o número de fixações nas 

palavras e nas pseudopalavras, bem como entre disléxicos e controles. A ausência de efeito 

para o número de fixações foi similar ao padrão encontrado na análise do número de 

acertos. Comparando também estes dados resultados com os obtidos no Estudo 1, observa-

se diferenças quanto ao efeito da lexicalidade em adultos bons leitores e em crianças com e 

sem dislexia.  

Embora nos adultos bons leitores efeitos significativos para a lexicalidade sejam 

encontrados, as crianças falharam em revelar este efeito. É possível que esta diferença 

obtida pelo grupo de adultos possa ser resultante da amplitude maior do léxico destes 

sujeitos, que tornam-se mais capazes de reconhecer erros ou trocas de letras nas 

pseudopalavras e por isso realizem menor número de fixações. Nos sujeitos do Estudo 2, o 

padrão de médias de NA e NF é similar ao do Estudo 1 e a ausência de efeito significativo 

para tais variáveis pode ser compreendido através da dimensão desenvolvimental da 

aquisição da leitura e da formação do léxico.  

Em relação à variável tempo de reação (TR), a tabela 13 apresenta os resultados de 

média, erro padrão e valores de significância da análise geral e entre grupos para a 

lexicalidade. 
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Tabela 13. Estatísticas descritivas e valores de significância do efeito principal e entre grupos 

da variável lexicalidade para o Tempo de Reação (TR) em milésimos de segundos. 

 TR  F p 

 Palavra Pseudopalavra   

 Média (Ep) Média (Ep)   

G1 946,598 (57,778) 1242,954 (106,628) 
F[1,24]=6,365 0,019* 

G2 1054,084 (196,185) 1050, 777 (131,338) 

Média geral 1000,341 (90,000) 1146,865 (83,866) F[1,24]=6,087 0,021* 

*p<0,05; **p<0,001; ***p<0,000 

 

Em relação às médias de tempo de reação, foram encontradas diferenças 

significativas para a variável lexicalidade tanto em ambos os grupos quanto na comparação 

dos grupos entre si. Neste sentido, a média do G1 para a o TR nas palavras foi inferior à 

média geral e à média do G2. Por outro lado, a média do G1 para o TR das pseudopalavras 

foi superior às medias geral e do G2. Este resultado parece indicar que crianças com 

Dislexia apresentam dificuldades para julgar pseudopalavras, o que é corroborado pela 

literatura que aponta para a existência de falhas no uso da estratégia ortográfica de leitura 

(Frith, 1985). Uma vez que a tarefa de tomada de decisão lexical implica no 

reconhecimento da palavra sem utilização do mecanismo de conversão grafema-fonema, 

sujeitos com pobres representações morfêmicas e ortográficas de palavras apresentarão 

maior dificuldades para o reconhecimento e julgamento acerca da existência ou não do 

item inspecionado.  

A média do G2 para o TR nas palavras foi superior à médias geral. Já a média para 

as pseudopalavras foi inferior à média geral. Comparando estes dados aos obtidos pelos 

adultos no Estudo 1, o tempo médio do TR nas duas categorias foi de 530 milissegundos, 

aproximadamente metade do tempo médio obtido pelos grupos de crianças. Tal dado pode 

refletir as diferenças do processamento de informações no acesso ao léxico de leitores 

iniciantes e com dificuldades de leitura versus o processamento lexical de leitores 

experientes. 

A seguir, na Tabela 14, estão ilustrados os dados de média, erro padrão e valores de 

significância da análise geral e entre grupos da lexicalidade obtidos para a medida de 

diâmetro pupilar durante a inspeção dos itens da PTDL. 
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Tabela 14. Estatísticas descritivas e valores de significância do efeito principal e entre grupos 

da variável lexicalidade para a dilatação pupilar na inspeção de itens (Pup Pal). 

 Pup Pal  F P 

 Palavra Pseudopalavra   

 Média (Ep) Média (Ep)   

G1 3,200 (0,116) 3,210 (0,114) 
F[1,24]=0,138 0,717 

G2 3,358 (0,109) 3,371 (0,107) 

Média geral 3,279 (0,080) 3,290 (0,078) F[1,24]=3,778 0,074 

*p<0,05; **p<0,001; ***p<0,000 

 

Os dados acima mostram que não foram encontradas diferenças significativas entre 

os grupos, bem como entre os tipos de palavras para a dilatação pupilar durante a inspeção 

dos itens. Os dois grupos apresentaram médias maiores de dilatação para pseudopalavras, 

enquanto que os resultados do Estudo 1 apontam média de dilatação maior nas palavras em 

relação às pseudopalavras.  

Ainda em relação à lexicalidade, a Tabela 15 apresenta os dados de média, erro 

padrão e valores de significância da análise geral e entre grupos para a medida de diâmetro 

pupilar durante o tempo de reação para a tomada de decisão na PTDL. 

 

Tabela 15. Estatísticas descritivas e valores de significância do efeito principal e entre grupos 

da variável lexicalidade para a dilatação pupilar durante o tempo de reação. (Pup TR). 

 Pup TR  F P 

 Palavra Pseudopalavra   

 Média (Ep) Média (Ep)   

G1 3,431 (0,108) 3,420 (0,108) 
F[1,24]=4,190 0,059 

G2 3,438 (0,129) 3,456 (0,130) 

Média geral 3, 434 (0,084) 3, 438 (0,084) F[1,24]=0,272 0,610 

*p<0,05; **p<0,001; ***p<0,000 

 

Observa-se que, apesar de não terem ocorridos efeitos significativos geral e entre 

grupos para a dilatação pupilar no tempo de reação, houve tendência para diferença 

significativa entre as médias do G1 e do G2. Além disso, o padrão das médias difere entre 

os grupos, sendo que no grupo de disléxicos a dilatação pupilar é maior durante o tempo de 

reação das pseudopalavras e, no grupo controle, a dilatação é maior durante o tempo de 

reação das palavras. Comparando estas diferenças de padrão com o encontrado nos adultos 

bons leitores, o Estudo 1 aponta maior dilatação pupilar para o tempo de reação das 
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palavras, assim como o encontrado nas crianças sem dificuldades de leitura. Além disso, o 

padrão de dilatação pupilar do G1, com aumento nas pseudopalavras, é compatível com o 

padrão que resulta em efeito significativo para a medida de tempo de reação, no qual as 

maiores médias foram obtidas nas pseudopalavras.  

A seguir, estão descritas e discutidas as estatísticas descritivas e inferenciais da 

PTDL para as categorias frequência, comprimento e regularidade. Para tais análises, foram 

excluídas as pseudopalavras da PTDL, uma vez que as pseudopalavras não apresentam 

frequência de ocorrência na Língua Portuguesa nem regularidade precisa. Os resultados 

para a variável frequência de ocorrência da palavra sobre a variável dependente de número 

de acertos (NA) foram analisados por meio da ANOVAs de medidas repetidas, cujos 

resultados estão apresentados na Tabela 16.  

 

Tabela 16. Estatísticas descritivas e valores de significância do efeito principal e entre grupos 

da variável frequência para o Número de Acertos (NA). 

 NA  F P 

 Alta  Baixa   

 Média (Ep) Média (Ep)   

G1 0,880 (0,029) 0,720 (0,027) 
F[1,24]=1,368 0,256 

G2 0,948 (0,034) 0,821 (0,032) 

Média geral 0,914 (0,022) 0,771 (0,021) F[1,24]=99,000 0,000*** 

*p<0,05; **p<0,001; ***p<0,000 

 

 Foi encontrada diferença significativa para o efeito de frequência no número de 

acertos para a média geral, enquanto que na comparação entre grupos não houve efeito 

estatisticamente significativo. Observando as médias dos grupos e geral, nota-se que os 

grupos apresentaram média de acertos superior nas palavras de alta frequência. O G2 

apresentou escores superiores em relação ao G1 e à média geral tanto para as palavras de 

alta frequência quanto para as palavras de baixa frequência. Este desempenho superior 

possivelmente pode estar relacionado ao processo de desenvolvimento do léxico nos 

leitores iniciantes, em que o efeito de freqüência ocorre por conta da automatização da 

leitura de palavras de alta freqüência na língua e o aprendizado posterior das palavras de 

baixa frequência. Já os sujeitos disléxicos, por apresentarem prejuízos no estágio alfabético 

de leitura, apresentam poucas habilidades de automatização do reconhecimento preciso de 

palavras, bem como menor compreensão e pobre aquisição do léxico ortográfico. Os dados 

da Tabela 16 refletem a etapa de desenvolvimento do léxico nas crianças, na qual a 
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frequência exerce maior impacto para a leitura do que na fase adulta. A tabela 17 apresenta 

os resultados obtidos na análise da variável frequência de ocorrência da palavra sobre o 

número de fixações (NF).  

 

Tabela 17. Estatísticas descritivas e valores de significância do efeito principal e entre grupos 

da variável frequencia para o Número de Fixações (NF). 

 NF  F P 

 Alta  Baixa   

 Média (Ep) Média (Ep)   

G1 2,878 (0,188) 2,961 (0,199) 
F[1,24]=1,637 0,217 

G2 2,948 (0,230) 2,840 (0,244) 

Média Geral 2,913 (0,149) 2,900 (0,158) F[1,24]=0,028 0,868 

*p<0,05; **p<0,001; ***p<0,000 

 

Não foram observadas diferenças significativas para a ocorrência de efeito de 

frequencia principal e entre grupos. A média geral para o NF das palavras de baixa 

frequência foi inferior em relação ao NF das palavras de alta frequência. Este padrão é 

inverso ao encontrado no Estudo 1, no qual os sujeitos apresentam média superior do NF 

para as palavras de baixa frequência. O G1 apresentou maior média de fixações para as 

palavras de baixa freqüência, enquanto o G2 possui média superior de fixações nas 

palavras de alta freqüência. Mesmo assim, tanto o G1 como o G2 apresentaram médias de 

fixações superiores à média geral para as palavras de alta frequência e médias inferiores à 

média geral para as palavras de baixa frequência.  

Em relação ao tempo de reação para julgamento, a tabela 18 apresenta os resultados 

de média, erro padrão e valores de significância da análise geral e entre grupos para a 

frequencia das palavras. 
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Tabela 18. Estatísticas descritivas e valores de significância do efeito principal e entre grupos 

da variável frequencia para o Tempo de Reação (TR). 

 TR  F p 

 Alta  Baixa   

 Média (Ep) Média (Ep)   

G1 855,761 (81,679) 1037,435 (175,699) F[1,24]=0,435 0,516 

G2 891,101 (95,381) 1217, 067 (205,173) 

Média Geral 873,431 (62,787) 1127,251 (135,061) F[1,24]=5,383 0,029* 

*p<0,05; **p<0,001; ***p<0,000 

  

Em relação ao tempo de reação para tomada de decisão (TR), os resultados indicam 

ocorrência de efeito significativo principal para a frequencia das palavras, embora não haja 

efeito significativo entre os grupos. Tanto as médias geral como as médias do G1 e do G2 

foram inferiores para o TR nas palavras de alta frequência em comparação às palavras de 

baixa frequência. O G2 apresentou valores médios maiores do que o G1 e as médias gerais 

em ambas as categorias de palavras, o que indica que os sujeitos bons leitores levam mais 

tempo para realizar o julgamento de palavras de acordo com a frequência. Por outro lado, 

as médias do G1 foram inferiores às médias do G2 e às médias gerais em ambas as 

categorias. Tal diferença de padrão entre os grupos pode ocorrer por conta do processo de 

acesso ao léxico de leitores normais ser mais elaborado para a busca de palavras de baixa 

frequência. Além disso, o padrão do G2 é similar ao encontrado no Estudo 1 com adultos 

bons leitores, que apresentam TR mais elevado no julgamento de palavras de baixa 

frequência. A similaridade de padrão entre o G2 e os adultos bons leitores contrasta ao 

perfil dos sujeitos com Dislexia, que apresentam pobre aquisição do léxico e, 

consequentemente, menor reconhecimento de palavras.  

Na Tabela 19 estão ilustrados os dados de média, erro padrão e valores de 

significância da análise geral e entre grupos da variável freqüência obtidos para a medida 

de diâmetro pupilar durante a inspeção dos itens da PTDL. 
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Tabela 19. Estatísticas descritivas e valores de significância do efeito principal e entre grupos 

da variável frequencia para a dilatação pupilar na inspeção de itens (Pup Pal). 

 Pup Pal  F p 

 Alta Baixa   

 Média (Ep) Média (Ep)   

G1 3,291 (0,102) 3,274 (0,106) 
F[1,24]=0,184 0,674 

G2 3,370 (0,108) 3,346 (0,113) 

Média geral 3,330 (0,074) 3,310 (0,077) F[1,24]=5,786 0,030* 

*p<0,05; **p<0,001; ***p<0,000 

 

Os achados das análises conduzidas indicam que houve efeito significativo 

principal da variável freqüência para a dilatação pupilar durante a inspeção das palavras 

(PupPal). Através da observação das médias, percebe-se que ambos os grupos 

apresentaram maiores dilatações nas palavras de alta freqüência, sendo este padrão 

contrário ao observado no Estudo 1. Neste sentido, considerando que o efeito significativo 

da freqüência para o NA foi robusto do ponto de vista estatístico (F[1,24]=99,000, p=0,000), 

com maior acerto das palavras de alta freqüência, pode ser possível que o maior número de acertos 

esteja relacionado à maior dilatação pupilar durante a inspeção dos itens. 

Em relação à variação pupilar durante o tempo de reação para a decisão (PupTR), a 

Tabela 20 ilustra os valores de média, erro padrão e valores de significância da análise 

geral e entre grupos da variável freqüência obtidos na PTDL. 

 

Tabela 20. Estatísticas descritivas e valores de significância do efeito principal e entre grupos 

da variável frequencia para a dilatação pupilar durante o tempo de reação. (Pup TR). 

 Pup TR  F P 

 Alta Baixa   

 Média (Ep) Média (Ep)   

G1 3,393 (0,085) 3,435 (0,091) 
F[1,24]=0,286 0,598 

G2 3,423 (0,097) 3,451 (0,103) 

Média geral 3, 408 (0,064) 3,443 (0,069) F[1,24]=7,912 0,010* 

*p<0,05; **p<0,001; ***p<0,000 

 

 Houve efeito significativo para a média geral da dilatação pupilar conforme a 

frequencia das palavras, embora este padrão não tenha sido observado entre os grupos de 

sujeitos. Ambos os grupos apresentaram maior dilatação durante a tomada de decisão das 

palavras de baixa freqüência na língua, sendo este dado compatível com o modelo de dupla 
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rota de leitura. De acordo com Pinheiro (1994), uma vez que a rota lexical produz leitura 

mediada pelo léxico visual, ela tende a funcionar melhor com palavras conhecidas e de alta 

freqüência. 

O efeito do comprimento das palavras sobre as variáveis dependentes foi analisado 

por meio da ANOVA de medidas repetidas e a Tabela 21 apresenta os valores das 

estatísticas descritivas e inferenciais do número de acertos (NA) dos itens da PTDL. 

 

Tabela 21. Estatísticas descritivas e valores de significância do efeito principal e entre grupos 

da variável comprimento para o Número de Acertos (NA). 

 NA   F P 

 Curta Média Longa   

 Média (Ep) Média (Ep) Média (Ep)   

G1 0,795 (0,032) 0,826 (0,027) 0,744 (0,036) F[2,48]=4,142 0,023* 

G2 0,810 (0,038) 0,944 (0,033) 0,898 (0,043)  

F[2,48]=9,845 

 

0,000*** Média Geral 0,803 (0,025) 0,903 (0,021) 0,821 (0,028) 

*p<0,05; **p<0,001; ***p<0,000 

 

As ANOVAs apontam a ocorrência de efeito significativo geral e entre grupos para 

o número de acertos (NA) conforme o comprimento das palavras. As médias gerais 

indicam maior número de acertos para as palavras de comprimento médio. As médias do 

G1 foram inferiores para as três categorias de comprimento e a categoria com maior média 

de acertos foi o comprimento médio. O G2 apresentou o mesmo número médio de acertos 

para as palavras curtas e as médias. Nota-se também que as palavras longas são as que 

apresentam menor média de acertos e, relacionando estes achados à literatura, sabe-se que 

o efeito de comprimento é mais notado em crianças em aquisição de leitura bem como em 

sujeitos com Dislexia. Os leitores experientes, ao contrário, são capazes de realizar o 

reconhecimento acurado das palavras independentemente do comprimento destas num 

tempo rápido.  

A tabela 22 apresenta as estatísticas descritivas e inferenciais para os valores da 

variável número de fixações (NF) para o comprimento das palavras da PTDL nos grupos.  
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Tabela 22. Estatísticas descritivas e valores de significância do efeito principal e entre grupos 

da variável comprimento para o Número de Fixações (NF). 

 NF   F P 

 Curta Média Longa   

 Média (Ep) Média (Ep) Média (Ep)   

G1 2,352 (0,162) 2,771 (0,212) 3,635 (0,252) 
F[2,48]=0,196 0,823 

G2 2,408 (0,199) 2,660 (0,259) 3,615 (0,309) 

Média Geral 2,380 (0,128) 2,715 (0,167) 3,625 (0,199) F[2,48]=46,460 0,000*** 

*p<0,05; **p<0,001; ***p<0,000 

 

Os resultados apontam efeito significativo para as médias gerais do número de 

fixações (NF) conforme o comprimento das palavras. Deste modo, tanto as médias dos 

dois grupos quanto a média geral apresentam aumento crescente do NF conforme o 

aumento do comprimento das palavras. O mesmo padrão foi encontrado no Estudo 1, no 

qual houve aumento crescente do NF conforme o aumento do comprimento. Estes dados 

podem ter ocorrido nos grupos do Estudo 2 por conta das dificuldades de automatização da 

leitura e do reconhecimento das unidades morfêmicas que ocorrem tanto nos leitores 

iniciantes quanto nos sujeitos com Dislexia. De acordo com a teoria de desenvolvimento da 

leitura (FRITH, 1985), tal padrão é decorrente do uso inicial da rota lexical que, ao longo 

do tempo, promoverá maior facilidade para o reconhecimento de palavras 

independentemente do comprimento das mesmas.  

A Tabela 23 apresenta as médias e valores de significância da comparação entre 

médias da variável tempo de reação para o julgamento (TR) sobre o comprimento das 

palavras. 
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Tabela 23. Estatísticas descritivas e valores de significância do efeito principal e entre grupos 

da variável comprimento para o Tempo de Reação (TR). 

 TR   F p 

 Curta Média Longa   

 Média (Ep) Média (Ep) Média (Ep)   

G1 851,237 (192,365) 1012,583 (102,751) 975,973 (96,080) 
F[2,48]=2,132 0,130 

G2 1184,938 (224,634) 973,804 (119,987) 1003,511 (112,197) 

Média Geral 1018,088 (147,872) 993,194 (75,645) 989,742 (73,857) F[2,48]=0,052 0,950 

*p<0,05; **p<0,001; ***p<0,000 

 

 De acordo com as ANOVAs de Medidas Repetidas conduzidas, não houve efeito 

principal e entre grupos significativos do ponto de vista estatístico. Um dado interessante é 

que, assim como observado para o TR no julgamento de palavras e pseudopalavras, o TR 

dos grupos de crianças é aproximadamente o dobro do apresentado pelos adultos do Estudo 

1.  

Na Tabela 24 estão ilustrados os dados de média, erro padrão e valores de 

significância da análise geral e entre grupos da variável comprimento obtidos para a 

medida de diâmetro pupilar durante a inspeção dos itens da PTDL. 

 

Tabela 24. Estatísticas descritivas e valores de significância do efeito principal e entre grupos 

da variável comprimento para a dilatação pupilar na inspeção de itens (Pup Pal). 

 Pup Pal   F P 

 Curta Média Longa   

 Média (Ep) Média (Ep) Média (Ep)   

G1 3,297 (0, 108) 3,296 (0,105) 3,254 (0,101) 
F[2,48]=1,168 0,325 

G2 3,399 (0,115) 3,366 (0,111) 3,308 (0,107) 

Média Geral 3,348 (0,079) 3,331 (0,077) 3,281 (0,073) F[2,48]=9,685 0,001** 

*p<0,05; **p<0,001; ***p<0,000 

 

Os dados acima mostram que foi encontrada diferença significativa para as médias 

gerais da dilatação pupilar durante a inspeção das palavras. Não foi encontrado efeito 

significativo entre os grupos. Mesmo assim, nota-se que tanto o G1 como o G2 apresentou 

maiores dilatações pupilares durante o tempo de reação nas palavras curtas, seguidas pelas 

dilatações das palavras médias e com menores dilatações nas palavras de longo 

comprimento.  O padrão encontrado no Estudo 2 é contrário ao observado no estudo com 
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adultos bons leitores, no qual a dilatação pupilar cresceu conforme o aumento do 

comprimento das palavras. 

A Tabela 25 apresenta os dados de média, erro padrão e valores de significância da 

análise geral e entre grupos para a medida de diâmetro pupilar durante o tempo de reação 

para a tomada de decisão na PTDL conforme o comprimento das palavras. 

 

Tabela 25. Estatísticas descritivas e valores de significância do efeito principal e entre grupos  

da variável comprimento para a dilatação pupilar durante o tempo de reação. (Pup TR). 

 Pup TR   F P 

 Curta Média Longa   

 Média (Ep) Média (Ep) Média (Ep)   

G1 3,407 (0,089) 3,419 (0,090) 3,416 (0,085) 
F[2,48]=1,446 0,247 

G2 3,455 (0,102) 3,422 (0,102) 3,434 (0,097) 

Média Geral 3,431 (0,068) 3,421 (0,068) 3,425 (0,064) F[2,48]=0,287 0,752 

*p<0,05; **p<0,001; ***p<0,000 

 

Não foram encontradas diferenças significativas tanto para as médias geral e entre 

grupos para a dilatação da pupila na tomada de decisão.  

Agora serão apresentados os dados descritivos e inferenciais relativos ao número de 

fixações (NA) para a variável regularidade. 

 

Tabela 26. Estatísticas descritivas e valores de significância do efeito principal e entre grupos 

da variável regularidade para o Número de Acertos (NA). 

 NA   F P 

 Regular Regra Irregular   

 Média (Ep) Média (Ep) Média (Ep)   

G1 0,811 (0,029) 0,821 (0,030) 0,769 (0,032) F[2,48]=0,173 0,0842 

G2 0,907 (0,034) 0,894 (0,036) 0,852 (0,038)  

F[2,48]=3,741 

 

0,032* Média Geral 0,859 (0,022) 0,857 (0,023) 0,811 (0,025)  

*p<0,05; **p<0,001; ***p<0,000 

 

Foram encontradas diferenças significativas para o efeito de regularidade geral na 

medida de número de fixações (NA). As médias gerais e do G2 apresentam padrão 

decrescente conforme o aumento da complexidade da relação grafo-fonêmica, sendo as 

palavras regulares mais facilmente reconhecidas do que as palavras irregulares. O padrão 

apresentado pelos sujeitos do Estudo 1 é diferenciado e compatível com a literatura acerca 
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do efeito das variáveis psicolingüísticas no reconhecimento de apalavras (CAPOVILLA e 

CAPOVILLA, 2000), no qual as palavras regulares são mais acertadas do que as regra, que 

são mais facilmente reconhecidas do que as palavras irregulares.  

Por outro lado, a ordem decrescente das médias do G1 foi: 

Regra>Regular>Irregular. Tal perfil, diferenciado dos demais grupos de leitores, podem 

indicar que os sujeitos com Dislexia tendem a apresentar dificuldades no estágio alfabético 

de leitura, conforme descrito por Frith (1985). Neste sentido, a exatidão da 

correspondência grafo-fonêmica não possui efeito facilitador para os disléxicos.  

Os dados de média e medidas inferenciais da variável número de fixações para a 

regularidade das palavras estão apresentados na Tabela 21.   

  

Tabela 27. Estatísticas descritivas e valores de significância do efeito principal e entre 

grupos da variável regularidade para o Número de Fixações (NF). 

 NF   F p 

 Regular Regra Irregular   

 Média (Ep) Média (Ep) Média (Ep)   

G1 2,927 (0,187) 3,022 (0,183) 2,809 (0,217) F[2,48]=0,479 0,623 

G2 2,856 (0,228) 3,082 (0,224) 2,745 (0,265)   

Média Geral 2,891 (0,147) 3,052 (0,145) 2,777 (0,171) F[2,48]=6,743 0,003* 

*p<0,05; **p<0,001; ***p<0,000 

 

Para o NF também foi encontrado efeito principal significativo para a regularidade, 

embora o mesmo não tenha ocorrido entre as médias dos grupos. Tanto a média geral, 

quanto as médias de G1 e G2 apresentaram o mesmo padrão decrescente de média de 

fixações nas categorias: Regra>Regulares>Irregulares. Este padrão é diferenciado do 

encontrado nos sujeitos do Estudo 1, no qual as palavras irregulares foram menos fixadas e 

as palavras irregulares receberam maior NF. De acordo com Ellis e Young (1988), as 

palavras irregulares exigem maior nível de processamento cognitivo para serem 

reconhecidas. Porém, é possível que seja considerada para estes resultados a condição de 

tempo fixo de aparecimento dos estímulos da PTDL enquanto fator que pode ter ocasionado 

o padrão das diferenças significativas para o NF, na medida em que pode não ter sido possível 

para as crianças ter velocidade de leitura suficiente para o reconhecimento da categoria das 

palavras e realização de mais fixações nas palavras de difícil categoria.   
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As médias do tempo de reação para julgamento (TR) dos grupos, bem como as 

estatísticas inferenciais para a regularidade são apresentadas na Tabela 22. 

 

Tabela 28.  Estatísticas descritivas e valores de significância do efeito principal e entre grupos 

da variável regularidade para o Tempo de Reação (TR). 

 TR   F p 

 Regular Regra Irregular   

 Média (Ep) Média (Ep) Média (Ep)   

G1 975,976 (167,874) 903,629 (114,557) 960,189 (96,423) F[2,48]=0,411 0,666 

G2 1149, 140 (196,034) 1015,207 (133,774) 997,906 (112,598)   

Média Geral 1062,558 (129,045) 959,418 (88,061) 979,048 (74,121) F[2,48]=1,071 0,351 

*p<0,05; **p<0,001; ***p<0,000 

 

Não foram encontradas diferenças significativas para efeito principal e entre grupos 

para a variável TR sobre a regularidade das palavras. A comparação entre as médias gerais 

indica que o seguinte padrão decrescente para o TR: Regular>Irregular>Regra. O padrão 

decrescente do TR para o G1 foi Regra>Regular>Irregular.  

Na Tabela 29 estão ilustrados os dados de média, erro padrão e valores de 

significância da análise geral e entre grupos da variável comprimento obtidos para a 

medida de diâmetro pupilar durante a inspeção dos itens da PTDL. 
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Tabela 29. Estatísticas descritivas e valores de significância do efeito principal e entre 

grupos da variável regularidade para a dilatação pupilar na inspeção de itens (Pup Pal). 

 Pup Pal   F p 

 Regular Regra Irregular   

 Média (Ep) Média (Ep) Média (Ep)   

G1 3,305 (0,104) 3, 294 (0,107) 3,247 (0,102) 
F[2,48]=0,684 0,512 

G2 3,391 (0,110) 3,376 (0,114) 3,306 (0,108) 

Média Geral 3,348 (0,074) 3,335 (0,078) 3,276 (0,074) F[2,48]=18,297 0,000*** 

*p<0,05; **p<0,001; ***p<0,000 

 

Os dados acima indicam que houve efeito geral significativo para as médias de 

dilatação pupilar durante a inspeção das palavras (PupPal) conforme a regularidade dos 

itens. Não houve efeito significativo entre as médias do grupo. O padrão das médias gerais 

e dos grupos acompanha a seguinte sequencia decrescente das médias do NF: 

Regulares>Regra>Irregulares. Logo, nas palavras regulares as crianças com e sem Dislexia 

apresentam maior dilatação pupilar do que nas palavras regra e por fim, nas palavras 

irregulares.  

Por fim, seguem a seguir, na Tabela 30, os dados referentes às médias, erro padrão 

e estatísticas inferenciais das medidas de dilatação pupilar durante o tempo de reação para 

tomada de decisão (PupTR) conforme o padrão de regularidade das palavras: 

 

Tabela 30. Estatísticas descritivas e valores de significância do efeito principal e entre grupos 

da variável regularidade para a dilatação pupilar durante o tempo de reação. (Pup TR). 

 Pup TR   F P 

 Regular Regra Irregular   

 Média (Ep) Média (Ep) Média (Ep)   

G1 3,427 (0,086) 3,426 (0,092) 3,390 (0,086) 
F[2,48]=0,906 0,412 

G2 3,462 (0,098) 3,428 (0,105) 3,422 (0,098) 

Média Geral 3,444 (0,065) 3,427 (0,070) 3,406 (0,065) F[2,48]=3,959 0,027* 

*p<0,05; **p<0,001; ***p<0,000 

 

Assim como observado para as médias de dilatação pupilar na PupPal, os dados 

acima apontam a existência de efeito significativo principal da variável regularidade na 

PupTR, com o mesmo padrão pupilar decrescente encontrado anteriormente: 

Regulares>Regra>Irregulares. Comparando este padrão com as médias obtidas por adultos 
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bons leitores no Estudo 1, ambos os grupo apresentaram tal padrão, apesar de não ter sido 

observado efeito significativo da regularidade para a PupTR nos adultos. 

Esta dissertação foi constituída de dois estudos cujo objetivo principal foi verificar 

os padrões de movimentos oculares e de variação do diâmetro pupilar numa prova de 

tomada de decisão lexical. Os principais resultados obtidos no Estudo 1 para a Prova de 

Tomada de Decisão Lexical, do qual participaram adultos bons leitores, foram: 1) Efeito de 

lexicalidade para o número de acertos e de fixações ocuares; 2) Efeito de frequência para 

as variáveis número de acertos, tempo de reação e medidas de diâmetro pupilar durante a 

leitura de palavras e durante o tempo de reação para tomada de decisão; 3) Efeito de 

comprimento para o número de fixações, tempo de reação para decisão e medidas pupilares 

durante a leitura de palavras e durante o tempo de reação para tomada de decisão; 4) Efeito 

de regularidade para o número de acertos, número e diâmetro pupilar durante a leitura de 

palavras. 

No Estudo 2, que comparou o perfil de crianças com e sem Dislexia do 

Desenvolvimento em diferentes tarefas, bem como na Prova de Tomada de Decisão 

Lexical, os principais resultados encontrados foram: 1) Diferenças significativas entre os 

grupos para as variáveis número de acertos e tempo de execução das provas TCLPP e TNF 

1.1- Escrita; 2) Diferença significativa para o número de acertos na PCF; 3) diferença 

significativa para o tempo de execução do TNF 1.1- Escolha e TCLS; 4) Diferença 

significativa do número de acertos na Prova de Leitura de Sílabas; 5) Diferença 

significativa entre os grupos para o número de acertos e duração média das fixações na 

Prova de Leitura de Palavras; 6) Diferença significativa entre os grupos para o número de 

acertos na Prova de Leitura de Pseudopalavras. 

Ainda em relação ao Estudo 2, os resultados referentes às análises de variáveis de 

desempenho na PTDL podem ser descrito de acordo com as propriedades psicolingüísticas 

dos itens.  

- Para a variável Lexicalidade: 7) Efeito significativo principal e entre grupos da 

lexicalidade para o tempo de reação;  

- Para a variável Frequencia: 8) Efeito significativo principal para o número de 

acertos, tempo de reação e medidas de dilatação pupilar durante a leitura de palavras e 

durante o tempo de reação para tomada de decisão; 

- Para a variável Comprimento: 9) Efeito significativo principal e entre grupos para 

o número de acertos, 10) significativo principal para o número de fixações e dilatação 

pupilar durante a leitura; 
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- Para a variável Regularidade: 11) Efeito significativo principal para o número de 

acertos, tempo de reação e medidas de dilatação pupilar durante a leitura de palavras e 

durante o tempo de reação para tomada de decisão; 
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5. CONCLUSÃO 

_________________________________________________________________________ 
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Conclui-se que os efeitos das propriedades psicolingüísticas para as variáveis 

analisadas nos Estudos 1 e 2 são compatíveis com os pressupostos teóricos subjacentes a 

modelo de dupla rota de leitura, com a teoria de estágios de aquisição da leitura e com a teoria 

de desenvolvimento do léxico. Foram observados e discutidos os déficits de uso da estratégia 

fonológica e lexical apresentados por sujeitos com Dislexia do Desenvolvimento, bem como o 

atraso no desenvolvimento do léxico ortográfico.  

O diâmetro pupilar, enquanto medida psicofisiológica que aumenta conforme o 

aumento da demanda cognitiva, apresentou efeito significativo para grande parte das 

propriedades psicolinguisticas analisadas em crianças e adultos, o que indica que esta medida 

pode ser promissora para os estudos cognitivos de leitura. 
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7. APÊNDICE 

LISTA DE ITENS DA PROVA DE DECISÃO LEXICAL 

PALAVRAS REGULARES – BAIXA FREQUÊNCIA  

Curtas Médias Longas 

Palavras Pseudo Palavras Pseudo Palavras Pseudo 

Abas adas educado ebucabo efetivamente efepizanente 

Viga viba polenta tolenpa vegetariano zedeperiano 

Nua mua lealdade lealbabe quadriculado tuabriculabo 

Brim drim bravura drazura gratuitamente trapuipamente 

PALAVRAS REGULARES – ALTA FREQUÊNCIA 

Curtas Médias Longas 

Palavras Pseudo Palavras Pseudo Palavras Pseudo 

Anos noas estado etasdo atividades aviditades 

Vida idva cidade cideda principalmente brimpicalnente 

Dia iad viagem viegam quantidade tuanquipade 

Grupo purgo trabalho batralho transporte pranstorpe 

PALAVRAS REGRA – BAIXA FREQUÊNCIA 

Curtas Médias Longas 

Palavras Pseudo Palavras Pseudo Palavras Pseudo 

Aceso eceso mesada nesaba grandiosidade dranbiosibade 

Torre dorre serrote ferrope arrependimento arretenbinento 

Veia zeia queijo tueizo boiadeiros doiabeilos 

Assar essar assobio essodio travesseiro prazesseilo 

PALAVRAS REGRA- ALTA FREQUÊNCIA 

Curtas Médias Longas 

Palavras Pseudo Palavras Pseudo Palavras Pseudo 

Casa cosa brasil barsil brasileiro barliseiro 

Erro esso terras retras correspondente gorrespontente 

Meio mieo maiores naimoses portugueses potrugueres 

Disse bisse pessoas poessas professora porvessora 

PALAVRAS IRREGULARES – BAIXA FREQUÊNCIA 

Curtas Médias Longas 

Palavras Pseudo Palavras Pseudo Palavras Pseudo 

Fixar sixar faxina saxima engraxador empraxabor 

Vespa zespa girafa gilava xilografia xirobravia 

Fosco sosco tóxico póxito exuberante exuderampe 

Pizza tizza atelier aperier piquenique tipuenipue 

PALAVRAS IRREGULARES – ALTA FREQUÊNCIA 

Curtas Médias Longas 

Palavras Pseudo Palavras Pseudo Palavras Pseudo 

Caixa gaixa exemplo eplemxo embaixador endraixabor 

Chefe chefi cabeça ceçaba homossexual homoxessual 

Forte vorte apenas epanas existência extenisia  

Texto xesto máximo mázimo proximidade proçimidabe 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1:  PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA DA UPM 
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ANEXO 2  

CARTA DE INFORMAÇÃO À INSTITUIÇÃO 

Esta pesquisa tem como objetivo verificar o padrão de movimentos oculares e de medidas 

pupilares em tarefas de leitura e de decisão lexical em crianças com dislexia do 

desenvolvimento e crianças boas leitoras. Todos os sujeitos realizarão provas 

computadorizadas de leitura e escrita, consciência fonológica, avaliação do padrão de 

movimentos oculares na leitura e prova de decisão lexical com registro de medidas 

pupilares. As provas serão aplicadas pela pesquisadora responsável no laboratório de 

Neurociências do Comportamento da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em qualquer 

etapa do estudo você terá acesso aos responsáveis pela pesquisa para o esclarecimento de 

eventuais dúvidas, conforme identificação abaixo. Este material será posteriormente 

analisado e discutido na comunidade científica. Será garantido sigilo absoluto, sendo 

resguardado o nome dos participantes, bem como a identificação do local da coleta de 

dados. A divulgação do trabalho terá finalidade acadêmica, esperando contribuir para um 

maior conhecimento do tema estudado. Aos participantes cabe o direito de retirar-se do 

estudo em qualquer momento, sem prejuízo algum. Os dados coletados serão utilizados na 

pesquisa de Mestrado em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 

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

          Darlene Godoy de Oliveira                                 Elizeu Coutinho de Macedo 

Laboratório de Neurociências do Comportamento    Universidade Presbiteriana Mackenzie 

                  Tel: 2114-8878                                                      Tel: 2114-8001 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) senhor(a) 

______________________________________, representante da instituição, após leitura da 

CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DA PESQUISA, foram fornecidas as 

informações necessárias à compreensão do projeto, não restando quaisquer dúvidas a respeito 

do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de 

concordância em quanto à realização da pesquisa proposta. Fica claro que o sujeito de 

pesquisa ou seu representante legal podem, a qualquer momento, retirar seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da 

pesquisa e fica ciente que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, guardada 

por força do sigilo profissional.  

São Paulo,....... de ..............................de..................  

 

________________________________________ 

             Assinatura do sujeito ou seu representante legal 
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