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RESUMO 

 

A dislexia do desenvolvimento é um distúrbio de aprendizagem que abrange 

alterações comportamentais e cognitivas tais como leitura lenta e com erros de 

inversões de letras e sílabas. A análise de medidas fisiológicas durante a leitura 

pode auxiliar na compreensão dos déficits apresentados por disléxicos. Dentre as 

principais medidas fisiológicas relacionadas com a análise visual dos itens lidos 

destacam-se padrões de movimentos oculares e variações do diâmetro pupilar. O 

presente trabalho tem como objetivo analisar medidas comportamentais e 

fisiológicas de disléxicos e bons leitores durante a leitura de textos. Participaram do 

estudo 16 crianças, sendo 8 disléxicos e 8 bons leitores, com idade média de 10,71 

anos (dp=1,799) e 10,57 anos (dp= 1,761) respectivamente. Os sujeitos leram 4 

textos diferentes na tela de um computador com equipamento de análise dos 

movimentos oculares. Os resultados revelaram que disléxicos apresentaram 

desempenho inferior aos bons leitores nas provas de leitura, escrita e consciência 

fonológica. Assim, disléxicos apresentam dificuldades na identificação rápida de 

palavras, cometeram confusões por semelhança visual e auditiva, e demonstram 

prejuízos em consciência fonológica. Além disso, levaram mais tempo para executar 

as tarefas. Análises das medidas fisiológicas revelam que a duração média das 

fixações foi maior para os disléxicos. Análise da variação pupilométrica indica que 

bons leitores não apresentaram variação no diâmetro da pupila nos 4 textos, mas os 

disléxicos apresentaram contração pupilar no Texto 1.  

 

Palavras-chave: Dislexia do Desenvolvimento, Leitura, Movimentos Oculares, Pupila 
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ABSTRACT 

 

 

The developmental dyslexia is a learning disorder that includes behavioral and 

cognitive disorders such as slow reading and reversals errors of letters and syllables. 

The analysis of physiological measures during reading can help to understand the 

deficits present by dyslexics. The main physiological measures related to visual 

analysis of read items include: patterns of eye movements and pupil diameter 

variations. This study aims to analyze behavioral and physiological measures of good 

readers and dyslexics during reading of texts. The study included 16 children, 8 of 

whom were dyslexic and 8 good readers, with an average age of 10.71 years (sd = 

1.799) and 10.57 years (sd= 1,761) respectively. The subjects read four different 

texts on a computer screen with equipment for analyzing eye movements. The 

results revealed that dyslexics presented worse than good readers on tests of 

reading, spelling and phonological awareness. Thus dyslexics have difficulties in the 

rapid identification of words, confusions committed by visual and auditory similarity, 

and demonstrate losses in phonological awareness. Additionally, took longer to 

complete tasks. Analysis of physiological measurements reveal the average duration 

of fixations was greater for dyslexics. Analysis of pupillary variance indicates that 

good readers showed no change in pupil diameter in four texts but dyslexics 

presented pupil contraction in Text 1. 

 

 

Keywords: Developmental dyslexia, Reading, Eye Movements, Pupil 
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A leitura é essencial nas sociedades contemporâneas, no entanto muitas 

crianças demonstram dificuldades para aprender a ler. Estas dificuldades podem se 

manifestar em prejuízos na consciência fonológica, no reconhecimento da 

correspondência grafema-fonema e na identificação rápida de palavras. Este tipo de 

prejuízo pode ter consequências nefastas sobre o desenvolvimento destas crianças 

uma vez que a dificuldade desestimula a criança a praticar a leitura, o que impede 

seu pleno desenvolvimento e a aquisição de novas habilidades (GABRIELI, 2009) 

A educação formal, além de contribuir para o desenvolvimento da leitura, é 

também responsável pelo crescente aumento na detecção das dificuldades 

relacionadas aos processos de aprendizagem. A detecção adequada dos 

transtornos de aprendizagem é importante, pois indivíduos que apresentam 

dificuldade na aquisição da leitura logo no início de sua alfabetização têm essa 

habilidade cada vez mais comprometida à medida que a idade escolar avança. 

Assim, sujeitos com boas habilidades de leitura no início do processo de 

alfabetização tendem a ter também bom desenvolvimento cognitivo 

(STANOVICH;NATHAN et al., 1988). No entanto, por outro lado, sujeitos com 

dificuldades na aquisição da leitura, provavelmente, terão também as demais 

habilidades comprometidas. 

A dislexia do desenvolvimento é um distúrbio de aprendizagem que abrange 

diversas manifestações comportamentais e cognitivas peculiares, entre elas a leitura 

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

confusões de letras por similaridade visual (GALABURDA, et. al., 1994, 

GALABURDA; CESTNICK, 2003; SHASTRY, 2007). O estudo de medidas 

fisiológicas tem se mostrado de grande importância para compreensão dos padrões 

de leitura em bons leitores e aqueles com diagnóstico de dislexia. Dentre tais 
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medidas destacam-se: análise dos padrões de movimentos oculares (YOKOMIZO; 

LUKASOVA; FONTELES; MACEDO, 2008), medidas pupilares (KUCHINKE; 

HOFMANN; JACOBS, 2007) e controle inibitório (SCHOOT, et al., 2004). 

 O presente trabalho estudou as medidas fisiológicas, movimentos oculares e 

medidas pupilares, durante a leitura de texto por disléxicos e bons leitores para, por 

meio destas medidas, traçar relações com o funcionamento cognitivo destes 

indivíduos. Para isto, está organizado da seguinte forma: revisão teórica sobre a 

Dislexia do Desenvolvimento, conceituação, epidemiologia, manifestações e teorias 

explicativas; materiais e método; resultados e discussão. 

A importância deste estudo reside na necessidade de aumentar o 

conhecimento sobre a dislexia e suas alterações cognitivas relacionadas às 

manifestações comportamentais subjacentes. O uso de equipamento de rastreio de 

movimentos oculares permite o acesso a dados fisiológicos mais refinados 

possibilitando o aprofundamento das hipóteses sobre o padrão cognitivos destes 

sujeitos, além do desenvolvimento de técnicas e procedimentos de avaliação 

neuropsicológica mais precisos. 
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2.1 Dislexia do Desenvolvimento 

A Dislexia do Desenvolvimento se caracteriza por uma inesperada dificuldade 

na leitura em indivíduos que possuem habilidades intelectuais, motivação e 

escolarização adequadas, e apesar de ser considerado o mais estudado dos 

transtornos de aprendizagem, ainda não existe consenso sobre a etiologia, métodos 

de diagnóstico e modelos interventivos mais adequados (SHASTRY, 2007). 

Os avanços na pesquisa sobre Dislexia nas últimas décadas indicam a 

ocorrência de uma série de dificuldades específicas, tais como, lentidão nas 

atividades de leitura e escrita decorrentes de erros como inversões de letras e 

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

letras, sílabas ou sons, bem como, dificuldades específicas no reconhecimento e 

decodificação de palavras isoladas, dificuldades de discriminação fonológica, tanto 

na linguagem oral quanto na escrita e dificuldades na compreensão e manutenção 

da informação escrita (VELLUTINO, SCALLON, 1987; GREGORIE; PIERART, 

1997). Além de dificuldades não linguísticas como, coordenação dos movimentos 

oculares, controle motor e processamento sensorial básico (LOZANO; RAMÍREZ; 

OSTROSKY-SOLÍS, 2003; GALABURDA; CESTINIK, 2003). 

Para explicar a origem desses déficits, inúmeras teorias têm sido 

desenvolvidas, dentre elas, a mais influente é a teoria do déficit de habilidades 

fonológicas, que descreve o padrão de dificuldades encontradas por esses sujeitos 

na discriminação fonológica, manipulação de sons, capacidade de nomeação rápida, 

na conversão grafo-fonêmica e no acesso lexical (BRADLEY; BRYANT, 1978; 

SNOWLING, 2000; VELLUTINO, et al., 2004). Entretanto, outros dois grupos 

teóricos têm alcançado visibilidade científica na explicação da Dislexia do 

Desenvolvimento que são a teoria magnocelular (GALABURDA; LIVINGSTONE, 
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1993; STEIN, 2001) e a teoria de déficit cerebelar (NICOLSON, et al., 2001) que 

descrevem dificuldades não linguísticas, tais como, dificuldades de coordenação, 

confusões direita-esquerda e pobre sequenciamento geral tanto espacial quanto 

temporal, entre outros. 

Este capítulo apresenta uma revisão teórica sobre a Dislexia do 

Desenvolvimento, conceito, epidemiologia, manifestações e teorias explicativas. 

 

2.1.1 Conceito  

O termo Dislexia foi usado pela primeira vez em 1887, quando Rudolf Berlin 

descreveu a dificuldade de leitura, e em 1896 Pringle Morgan identificou um garoto 

de 14 anos que apesar de possuir inteligência normal não conseguia escrever seu 

nome corretamente, nomeando a dificuldade de Cegueira Congênita para a Palavra 

(MILES; MILES, 2003). Posteriormente, Orton (1937) questionou o termo Cegueira 

Congênita e propôs o uso do termo strephosymbolia que indica que o problema está 

na troca dos símbolos. Além disso, Orton defendia a importância de considerar, não 

apenas aspectos hereditários, mas, aspectos ambientais, como a escolarização. 

Atualmente é possível traçar uma linha do tempo com as várias tentativas de 

definir a Dislexia do Desenvolvimento. A Figura 1 apresenta diferentes conceitos de 

dislexia nos últimos 40 anos. 
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Figura 1. Linha do tempo das definições de Dislexia do Desenvolvimento 

 
De modo geral todas as definições concordam que o problema da Dislexia se 

concentra na dificuldade de leitura e devem-se considerar as discrepâncias nas 

habilidades cognitivas esperadas para o indivíduo. Recentemente menciona-se 

como causa o componente neurológico, ainda que de modo inespecífico, o que para 

alguns autores faz com que a definição de Dislexia ainda seja inadequada uma vez 

que considera principalmente o sintoma em detrimento da causa primária 

(NICOLSON; FAWCETT, 2008). 

 

•Desordem em que a criança, apesar da escolarização adequada, falha em obter 
habilidades de leitura, escrita e soletração compatíveis com suas habilidades intelectuais  

World 
Federation 

of 
Neurology, 

(1968) 

•Distúrbio da leitura, definido por uma inesperada, específica e persistente falha na 
aquisição eficiente das habilidades de leitura apesar do ensino convencional, inteligência 
adequada, e oportunidades socioculturais  

American 
Psychiatrich 
Association 

[APA], 
(1994) 

•Distúrbio específico da Linguagem de origem constitucional, caracterizado por 
dificuldades na decodificação de palavras, usualmente refletindo habilidades insuficientes 
no processamento fonológico  

Orton 
Society, 
(1995) 

•Dislexia é evidente quando a leitura fluente e acurada e/ou ortografia tem 
desenvolvimento incompleto ou com grande dificuldade  

Reason 
[BPS], 
1999 

•O termo dificuldade de aprendizagem se refere a uma classe específica de distúrbios. Eles 
são próprios de déficits cognitivos intrínsecos ao indivíduo e são inesperados quando 
relacionados a outras habilidades cognitivas. Tais distúrbios resultam em déficits no 
desempenho apesar da qualidade do ensino e predizem anomalias no desenvolvimento 
das funções adaptativas tendo consequências por toda a vida  

U. S. Office 
for Special 
Educational 
Programs 

[USOSEP], 
(2002) 

• Dificuldade de aprendizagem específica que tem origem neurológica. Caracteriza-se por 
dificuldade com o acurado e/ou fluente reconhecimento de palavras e por uma pobre 
ortografia e decodificação. Estas dificuldades tipicamente resultam de um déficit no 
componente fonológico da linguagem que está abaixo do esperado quando comparado a 
outras habilidades cognitivas e o ensino efetivo em sala de aula. Consequencias secundárias 
podem incluir problemas de compreensão na leitura e experiência de leitura reduzida que 
pode impedir o crescimento do vocabulário e do conhecimento  

Internatio 

nal 
Dyslexia 

Association 
[IDA], 
(2002). 
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2.1.2 Epidemiologia 

Segundo Shaywitz (1998) a Dislexia se encaixa num modelo dimensional que 

indica que tanto a capacidade quanto a incapacidade da leitura ocorrem num 

contínuo, sendo a dificuldade a ponta inferior da habilidade de leitura. Estima-se que 

a Dislexia é o distúrbio do desenvolvimento mais comum entre as crianças e que 

pode ter prevalência de 5 a 10%, podendo chegar até 17, 5%, de acordo com os 

critérios diagnósticos adotados por cada país (OLSON, 2002; SHAYWITZ, 1998; 

KATUSIC et al, 2001), além disso, mais meninos são diagnosticados, podendo 

alcançar a razão de 3.2: 1 (BADIAN, 1999; LAMBE, 1999; SAUVER, et. al,2001, 

IANHES; NICO, 2002). 

É importante considerar estudos que apontam para a origem genética da 

Dislexia (DRONKERS; PINKER; DAMASIO, 2003), e indicam que pais que 

apresentam problemas de leitura têm maior probabilidade de ter filhos com 

diagnóstico de dislexia (SELIKOWITZ, 2001; LA BUDA; DE FRIES, 1990). Estudos 

com gêmeos demonstram correlação positiva entre a ocorrência do distúrbio e 

dificuldades específicas em habilidades fonológicas (PENNINGTON et al., 1991, 

SCHULTE-KORNE et al., 1998), mostram, também, alta concordância entre déficits 

na leitura e na ortografia em gêmeos monozigóticos quando comparados a gêmeos 

dizigóticos (OLSON et al., 1994). 

Além disso, estudos longitudinais indicam que a Dislexia é um quadro 

persistente e não um atraso transitório no desenvolvimento. Bons e maus leitores 

tendem a manter ao longo do tempo suas posições no espectro da habilidade de 

leitura (FRANCIS et al., 1996; FELTON; NAYLOR; WOOD, 1990; ZIEGLER; 

GOSWAMI, 2005; WADSWORTH et al., 2007). 
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2.1.3 Manifestações 

As manifestações cognitivas presentes na Dislexia são peculiares e permitem 

relacionar comportamento e funcionamento cerebral, podem ser agrupadas em dois 

grupos que compreendem as dificuldades de linguagem e o déficit sensorial. 

 

2.1.3.1 Dificuldades de Linguagem 

É possível identificar nos indivíduos com Dislexia, além da dificuldade em 

leitura, decodificação e compreensão (SHAYWITZ; SHAYWITZ, 2005), prejuízos na 

capacidade de nomear objetos, no componente fonológico da memória operacional, 

na consciência fonológica e na repetição e compreensão de sentenças faladas 

(MAYRINGE; WIMMER, 2000; TORGENSEN, 2001). Estas dificuldades podem ser 

explicadas pela Hipótese do Déficit Fonológico na Dislexia, discutida adiante. 

 

2.1.3.2 Déficit Sensorial 

As manifestações deste grupo podem ser classificadas como Visuais, 

Auditivas e Motoras. As dificuldades visuais se referem ao desconforto mencionado 

por muitos disléxicos, que implica na percepção da movimentação das letras, perda 

do lugar da leitura e visão borrada, além de erros visuais como sequenciamento 

inadequado de letras e de palavras (STEIN; WALSH, 1997). As dificuldades 

auditivas descrevem prejuízos no processamento temporal auditivo que acarretam 

dificuldades na discriminação de diferenças sutis na análise acústica (SERNICLAES, 

et al., 2005). A Hipótese do Déficit Magnocelular pretende explicar as dificuldades 

visuais e auditivas encontradas na Dislexia do Desenvolvimento. 
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Por fim, as dificuldades motoras englobam os prejuízos na escrita, manuseio 

de pequenos objetos, automatização de tarefas, percepção temporal e manutenção 

de equilíbrio (MILES; MILES, 2003; STOODLEY et al., 2005). Estes prejuízos parece 

se relacionar ao desenvolvimento do sistema sensório motor e pode ser explicada 

pela Hipótese do Déficit Cerebelar. 

 

Conforme descrito anteriormente, a Dislexia do Desenvolvimento é um 

transtorno de aprendizagem comum entre escolares, com manifestações cognitivas 

peculiares e complexas, e apesar de ser extensivamente estudado pelos cientistas 

ainda carece de uma definição consensual. Logo, algumas teorias têm tentado 

explicar a natureza dos déficits encontrados neste distúrbio. As principais teorias 

explicativas da Dislexia serão abordadas a seguir. 

 

2.1.4 Teorias Explicativas 

 

2.1.4.1 Hipótese do Déficit Fonológico 

A Hipótese do Déficit Fonológico é considerada a mais influente das teorias 

explicativas sobre a Dislexia do Desenvolvimento (BRADLEY; BRYANT, 1978; 

SNOWLING, 1998, NICOLSON et al., 2001). Até o início dos anos 1980 os déficits 

na Dislexia eram atribuídos a problemas visuais e motores, no livro Dyslexia: Theory 

and Research, Vellutino (1979) propõe que os atrasos estariam relacionados a 

dificuldades na linguagem. Posteriormente inúmeros estudos demonstraram a 

existência de dificuldades fonológicas em crianças e adultos com Dislexia, 

estabelecendo a Consciência Fonológica como o maior preditor das habilidades de 
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leitura e escrita (BRADLEY; BRYANT, 1983; FAWCETT; NICOLSON, 1995; 

TORGENSEN et al., 1999). 

A Consciência Fonológica é a habilidade metalinguística que permite ao 

indivíduo focalizar os segmentos sonoros da fala, identificá-los e manipulá-los 

(AVILA, 2004) em níveis, silábico, fonêmico e outros. Estudos mostram que a 

habilidade de reconhecimento silábico se desenvolve por volta dos três anos, 

seguido de um período intermediário, no qual a criança é capaz de reconhecer 

aliterações e rimas, e posteriormente, após os seis anos, a capacidade de 

reconhecer fonemas individuais (ADAMS, 1990). 

Além da Consciência Fonológica, Bradley e Bryant (1985) relatam a 

importância do processamento e manutenção da informação utilizada, ou seja, uso 

adequado da Memória Operacional. Déficits no componente fonológico da memória 

operacional podem acarretar problemas na segmentação de palavras em fonemas, 

na manutenção da informação linguística na memória de curto prazo, na leitura e 

escrita de pseudopalavras, na nomeação rápida de cores, nomes, letras, números e 

objetos, entre outros. Estes déficits podem explicar as dificuldades em leitura e em 

escrita presentes nos indivíduos com Dislexia. A Figura 2 sintetiza esta teoria, 

agrupando causa, sintomas e tratamento.  
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Figura 2. Análise causal da Dislexia por meio do déficit fonológico (adaptado de Nicolson & Fawcett, 
2008) 

 

Apesar de ser considerada a teoria mais bem estruturada para explicação da 

Dislexia e de ter favorecido o desenvolvimento e utilização de programas 

interventivos estruturados (VELLUTINO; SCANLON, 1987; ETCHEPAREBORDA, 

2002; 2003) diversos pesquisadores têm levantado limitações neste quadro, tais 

como ausência de coerência e ausência de força explicativa da teoria (NICOLSON; 

FAWCETT, 2008).  

A ausência de coerência refere-se ao postulado que afirma que o déficit 

fonológico é específico da Dislexia, no entanto estudos têm falhado em confirmar 

esta hipótese, demonstrado que o déficit fonológico é característico de todo mau 

leitor, e que a hipótese necessita de reforço de habilidades como, velocidade de 

nomeação e memória operacional verbal. Quanto à ausência de força explicativa, 

levanta-se a questão de que a teoria não é suficiente para explicar os problemas de 

leitura encontrados, bem como, a presença de déficits fonológicos  não é suficiente 

para causar os problemas encontrados na Dislexia (CASTLES; COLTHEART, 2004; 

NICOLSON, 1996; NICOLSON; FAWCETT, 2006).  
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2.1.4.2 Hipótese do Déficit Magnocelular 

Os comprometimentos visuais sensoriais encontrados na Dislexia têm sido 

explicados por um funcionamento deficiente na velocidade de processamento da via 

magnocelular (SPERLING et al., 2006; LAYCOCK; CREWTHER, 2008). A via 

magnocelular é composta por células amplas e muito mielinizadas que conduzem 

sinal de alta velocidade do olho para o Núcleo Geniculado Lateral (NGL) no tálamo e 

regiões visuais primárias e secundárias do lobo occipital (BEAR; CONNORS; 

PARADISO, 2008), são especializadas na relação movimento e posição, e mediam 

preferencialmente a resolução temporal rápida, baixo contraste e baixa frequência 

espacial (MERIGAN; MAUNSELL, 1993). 

Os déficits na via magnocelular podem ser atribuídos a alterações corticais no 

sistema visual, no qual os neurônios encontrados no NGL são menores e menos 

estruturados (GALABURDA et al., 1985; 1994; LIVINGSTONE et al., 1991). Estudos 

que comparam disléxicos e bons leitores revelam comprometimentos tais como, 

sensibilidade a estímulos visuais dinâmicos, habilidade para detectar movimentos 

coerentes e para julgar a orientação do movimento (CORNELISSEN, et. al, 1995; 

PAMMER; WHEATLEY, 2000; CESTNICK; COLTHEART, 1999). 

Stein e Walsh (1997) propõem que os déficits na via magnocelular causam 

instabilidade nas fixações durante a leitura acarretando imprecisões no 

processamento da informação ortográfica, podendo predizer habilidades ortográficas 

posteriores (STEIN, 2001). Recentemente Laycock e Crewther (2008) descreveram 

como os déficits magnocelulares podem causar impacto na leitura, uma vez que esta 

via contribui para a rápida integração da informação visual durante tarefas de leitura, 

por meio de processos espaciais, temporais e atencionais, incluindo o controle, a 
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direção e a organização dos movimentos oculares sacádicos. A Figura 3 apresenta 

esquematicamente a Hipótese do Déficit Magnocelular. 

 

Figura 3. Analise causal da Dislexia por meio da Hipótese do Déficit Magnocelular (adaptado de Nicolson 
& Fawcett, 2008) 

  

Algumas limitações têm sido apontadas na construção desta teoria, como o 

indicado por Skottun e Skoyles (2008) de que déficits perceptuais similares têm sido 

encontrados em outros grupos, tais como esquizofrênicos e autistas. Além disso, 

Schulte-Körne e Bruder (2010), em estudo de revisão, assinalam a necessidade de 

alguns cuidados na seleção dos indivíduos disléxicos que compõem os grupos de 

investigação, já que inúmeras pesquisas têm reportado alta taxa de comorbidade 

com outros distúrbios, incluindo ansiedade, TDAH, comportamento antissocial, e 

depressão (CAROLL; ILES, 2006; WILLCUT; PENNINGTON, 2000). Além disso, a 

variabilidade nos critérios diagnósticos como a discrepância idade, série ou QI, 

podem acarretar inconsistência nos dados obtidos uma vez que podem determinar 

diferentes subgrupos de disléxicos, interferindo nos resultados de estudos 

fisiológicos (SCHULTE-KÖRNE; BRUDER, 2010) 
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2.1.4.3 Hipótese do Déficit Cerebelar 

De acordo com Stein (2001) o cerebelo é o piloto automático do cérebro, 

especializado na sincronização automática da contração muscular para um melhor 

desempenho motor, e na manutenção da exatidão do movimento. Possui cerca de 

metade de todos os neurônios do sistema nervoso, e se divide em várias regiões, 

cada uma delas especializada em aspectos diferentes do controle motor. O flóculo 

recebe projeções do sistema vestibular e participa do controle de equilíbrio e 

movimento dos olhos. Dividindo-se os hemisférios cerebelares é possível identificar 

suas projeções, a parte medial controla a face e linha média do corpo, e as partes 

laterais estão conectadas a áreas do córtex motor e associadas aos movimentos dos 

membros (KOLB; WHISHAW, 2002; BEAR; CONNORS; PARADISO, 2008). 

Nicolson e Fawcett (1990) relatam que crianças disléxicas quando 

comparadas a um grupo controle em tarefas simples de equilíbrio motor, não 

apresentaram dificuldades. No entanto, quando foram solicitadas a realizar as 

mesmas tarefas simultaneamente com uma tarefa de contagem decrescente, as 

crianças disléxicas apresentaram prejuízos severos em ambas as provas. Os 

autores concluem que as crianças com dislexia talvez não tenham automatizado o 

equilíbrio motor e assim precisam deslocar conscientemente mais recursos atentivos 

para manter o equilíbrio enquanto realizam uma segunda tarefa, o que seria 

responsável pelo prejuízo geral nas provas. 

Em estudo posterior Nicolson, Fawcett e Dean (1995) mostraram que 

disléxicos têm pior desempenho quando comparados a bons leitores em uma série 

de tarefas que envolvem o processamento cerebelar, como controle dos movimentos 

oculares, manutenção da fixação e ajuste da sacada na palavra. Nicolson e outros 

(1999) mostraram, ainda, por meio de tomografia por emissão de pósitron (PET), 
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que o cerebelo de disléxicos adultos tem menor ativação durante o aprendizado de 

habilidades motoras quando comparados com grupo controle. 

Além desses dados, outros estudos têm demonstrado a participação do 

cerebelo em provas de julgamento sensorial, o que leva os pesquisadores a 

afirmarem que o cerebelo é a estrutura de suporte de processos cognitivos de todos 

os tipos (BELL, 2002; BOWER; PARSONS, 2003). Em estudo de meta-análise 

Turkeltaub e outros (2002) concluíram que, para a leitura de palavras isoladas, as 

regiões cerebrais seguramente ativadas são a área motora suplementar e giro 

temporal superior, área motora pré-suplementar, giro fusiforme esquerdo e o 

cerebelo. Em outra meta-análise com 35 estudos de neuroimagem da dupla rota de 

leitura, os autores confirmam a ativação do cerebelo (JOBARDA; CRIVELLOA; 

TZOURIO-MAZOYER, 2003). A Figura 4 ilustra esquematicamente a Hipótese do 

Déficit Cerebelar. 

 

Figura 4. Análise causal da Dislexia por meio da Hipótese do Déficit Cerebelar (adaptado de Nicolson & 
Fawcett, 2008) 

 
 Alguns pesquisadores, entretanto, têm encontrado inconsistências nesta 

teoria. Rae e outros (1998) sugerem que o déficit encontrado no cerebelo pode ser 

consequência no déficit na via magnocelular, uma vez que não apenas recebe sinais 

de sincronicidade do sistema magnocelular em diversas partes do cérebro, como 
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deve ser a parte mais importante no sistema de sincronicidade magnocelular 

(STEIN, 2001). Além disso, Raberger e Wimmer (2003) não conseguiram replicar os 

resultados de Nicolson e Fawcett (1990) e não encontraram diferenças no equilíbrio 

entre disléxicos e controles em provas com ou sem tarefas secundárias.  

 

2.2 Estudo de Medidas Fisiológicas na Dislexia do Desenvolvimento 

 

Diversas medidas fisiológicas relacionadas com os movimentos oculares têm 

sido relacionadas com esforço cognitivo. Dentre tais medidas destacam-se os 

padrões de movimentos oculares e diâmetros pupilares (GRANHOLM, 1996, 

HOYNA; OLSON, 1995). Assim, estudos mostram a importância de analisar 

diferentes parâmetros de movimentos oculares durante a leitura, tais como: número 

de fixações (RAYNER, 1998), duração média de fixações (MACEDO, et. al, 2007) 

número de sacadas regressivas intrapalavras (DE LUCCA, et al., 1999), sacadas 

regressivas entre palavras (YOKOMIZO, et. al, 2008), localização das fixações 

(DRIEGHE et. al, 2004) e amplitudes dos movimentos sacádicos (JOSEPH et al., 

2009). Além disso, medidas relacionadas com o diâmetro pupilar também têm sido 

relacionados com esforço cognitivo durante a leitura de palavras em tarefas de 

tomada de decisão lexical (KUCHINKE; HOFMANN; JACOBS, 2007). 

Com relação à análise dos movimentos oculares durante a leitura, diferentes 

modelos de avaliação buscam utilizar parâmetros que se assemelhem a situações 

vividas pelos sujeitos em contextos de aprendizagem. Estes paradigmas se 

constituem em: leitura de palavras isoladas, leitura de frases e textos (BLANCHARD, 

1989), busca visual (WANG; CAVANAGH; GREEN, 1994, GREENE; RAYNER, 

2001) e tomada de decisão lexical (BERGMANN; WIMMER, 2008). 
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O registro dos movimentos oculares durante a leitura mostra que os olhos 

executam movimentos rápidos, chamados sacadas, intercalados com períodos de 

fixação. Classicamente se considera que a função das sacadas é encontrar as 

palavras que serão decodificadas pelas fixações, quando as imagens estão na 

fóvea. A leitura de um texto nem sempre tem um padrão comum em todos os 

indivíduos e a amplitude das sacadas pode variar muito de uma pessoa para outra 

ou para a mesma pessoa, numa tarefa de leitura idêntica (JOSEPH et al., 2009). 

Estudo realizado por Lukasova (2006) verificou diferenças no padrão de 

movimentos oculares em crianças com desenvolvimento normal e crianças com 

dislexia na leitura de palavras. As crianças com dislexia apresentaram diferenças 

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

sendo que este padrão sofre impacto do efeito de frequência e comprimento das 

palavras.  

Yokomizo, Lukasova, Fonteles e Macedo (2008) compararam 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 sacadas 

regressivas. Os leitores adultos apresentaram menor número de sacadas 

regressivas do que as crianças, no entanto o padrão destas sacadas e o tipo de 

palavras que sofrem a regressão foram semelhantes nos dois grupos. Foi 

observado, ainda, um número maior de sacadas regressivas no início de cada linha 

do texto. Segundo os autores, sacadas regressivas 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.  

Ogusuko, Lukasova e Macedo (2008) estudaram o padrão de movimentos 

oculares de adultos que estavam em processo de alfabetização e observaram efeito 
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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, comprimento e frequência das palavras. Resultados mostram que as 

sacadas regressivas foram as mais sensíveis às variáveis psicolinguísticas. 

Estudos conduzidos nos últimos 40 anos permitiram o avanço na 

compreensão do processamento de leitura, através da análise de movimentos 

sacádicos e fixações oculares em situação normal de leitura (RAYNER, 1998). Os 

resultados descritos indicam que o leitor normal, em atividades de leitura de frases, 

realiza, na maioria das palavras, apenas uma fixação, sendo que em algumas delas 

encontram-se mais de uma fixação e em outras a leitura é feita sem nenhuma 

fixação (BLANCHARD, 1989). Além disso, a frequência típica de leitura para 

estudantes universitários é de 300 palavras por minuto, com duração de cerca de 

200 milésimos de segundos para cada palavra (RAYNER; REICHLE; POLLATESEK, 

1998). 

Na última década, houve um aumento no número de estudos que procuram 

descrever os padrões de movimentação ocular durante a leitura, diferenciando 

leitores normais de disléxicos em língua inglesa. Estes estudos indicam que o leitor 

disléxico realiza um número significativamente maior de fixações por palavra, além 

de um maior número de sacadas regressivas, mais tempo de fixação total e fixação 

inicial, e maior tempo de reação. No entanto, este padrão não tem sido encontrado 

em línguas de ortografia mais regular, como o italiano, o que indica que estas 

propriedades podem sofrer interferência de características psicolinguísticas 

(HOYNA; OLSON, 1995, RAYNER, 1998, DE LUCCA, et al., 1999, JUAZ; RAYNER, 

2003; HUTZLER; WIMMER, 2004, ASHBY; RAYNER; CLIFTON, 2005). Em estudo 

com disléxicos de língua regular, Thaler e outros (2009) constataram que a presença 
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de problemas atencionais pode mudar o perfil de dificuldades de leitura e os 

movimentos oculares, acrescentando um viés na compreensão destas dificuldades, 

uma vez que as fixações passam a ocorrer quase em todas as letras independente 

do tamanho da palavra. 

Outra medida possível de ser avaliada durante a leitura é o padrão de 

dilatação pupilar. Classicamente a resposta pupilar é considerada uma medida de 

atividade mental (LOEWENFELD, 1993; ANDREWS; PURVES, 1997; BEATTY; 

LUCERO-WAGONER, 2000), diversos estudos têm demonstrado que a pupila é 

sensível às demandas cognitivas que o sujeito enfrenta durante a execução de uma 

tarefa (GRANHOLM et al., 1996; JUST; CARPENTER, 1993; NUTHMANN; VAN 

DER MEER, 2005). Na avaliação de linguagem é possível encontrar estudos que 

examinam a pupila em tarefas de anomalia sintática (SCHLUROFF, 1982), 

ambiguidade lexical (BEN-NUN, 1986), e complexidade sintática (JUST; 

CARPENTER, 1993).  

Raising e outros (2010) afirmam que eventos inesperados e inadequações 

levam a alterações específicas como a dilatação pupilar. Steinhauer e Zubin (1982), 

em tarefa auditiva onde os sujeitos tinham que identificar um som específico, 

encontraram uma relação inversa entre a probabilidade de ocorrência do estímulo e 

tamanho da pupila: a maior resposta pupilar foi evocada pelo estímulo imprevisível, 

enquanto o estímulo altamente previsível e frequente evocou a menor mudança no 

tamanho da pupila. 

Siegle e outros (2008) indicam que em tarefas com informações 

incongruentes os sujeitos demonstram maior dilatação da pupila, uma vez que 

recrutam mais recursos cognitivos para detectar, processar e resolver o conflito, e 
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consideram esta conclusão coerente com o pressuposto de que a pupila reflete a 

mobilização cognitiva do sujeito. 

Just e outros (2003) demonstraram que a dilatação pupilar apresenta 

correlação positiva com a dificuldade da tarefa, ou seja, a dilatação pupilar aumenta 

quando mais recursos cognitivos são necessários.   

Hoyna e outros (1995) examinaram a resposta pupilar de sujeitos normais 

durante tarefas de linguagem com níveis de dificuldade variada e encontraram 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. 

De acordo com Steinhauer e outros (2004), quanto maior a complexidade de 

uma prova, maior o diâmetro e a dilatação pupilar, podendo estas medidas ser 

indicadoras dos mecanismos utilizados pelos sujeitos para a resolução das provas. 

Vernei e outros (2004) afirmam que indivíduos com alta habilidade cognitiva 

apresentam menor resposta pupilar, o que pode ser decorrente de uma maior ou 

mais rápida capacidade de automação e seleção do estímulo importante, o que não 

ocorre com indivíduos com dificuldades cognitivas, que apresentam maior resposta 

pupilar, o que parece refletir maior uso de processos controlados na seleção da 

informação principal. 

No estudo de Oliveira (2010), em que foram avaliadas crianças com e sem 

dislexia em tarefa de tomada de decisão lexical, entre palavras e pseudopalavras, 

encontrou-se diferença significativa entre os grupos quando foi avaliada a dilatação 



35 
 

pupilar em relação às variáveis psicolinguísticas de frequência, comprimento e 

regularidade.  

 

Deste modo, o presente estudo teve por objetivo geral investigar as relações 

entre tarefas comportamentais e registro de medidas fisiológicas em população 

composta por crianças com diagnóstico de dislexia e bons leitores. Para isto foi 

aplicada a tarefa de leitura em 2 grupos compostos por 16 crianças, sendo 8 com 

Dislexia do Desenvolvimento (G1) e o segundo com 8 crianças boas leitoras 

pareadas por idade cronológica com o grupo de bons leitores (G2).  
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3.1 Objetivo Geral 

Investigar as relações entre tarefas comportamentais e registro de 

movimentos oculares e medidas pupilares durante leitura de texto por crianças 

disléxicas e bons leitores.  

 

3. 2 Objetivos Específicos 

 Descrever o padrão de movimentos oculares de indivíduos com 

dislexia do desenvolvimento em provas de leitura de texto; 

 Relacionar o padrão de movimentos oculares com o tipo de texto. 

 Comparar o padrão de movimentos oculares de crianças com dislexia 

do desenvolvimento e bons leitores durante a leitura de textos; 

 Descrever o padrão de medidas pupilares de indivíduos com dislexia 

do desenvolvimento em provas de leitura de texto. 
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4- MÉTODO 
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4.1. Participantes  

Caracterização dos sujeitos: Participaram 16 crianças e adolescentes 

divididos em 2 grupos com o mesmo número de participantes. Um grupo foi formado 

por 8 participantes com diagnóstico de Dislexia do Desenvolvimento (G1), com idade 

média de 10,71 anos (dp=1,799) sendo que 5 participantes eram meninos. O outro 

grupo foi composto por 8 crianças boas leitoras (G2), com idade média de 10,57 

anos (dp=1,7618) sendo que 5 participantes também eram meninos. O nível de 

escolaridade dos dois grupos foi semelhante.  

 

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. 
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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 psiquiátricas, neurológicas, evasão escolar ou problemas de 

visão ou audição foram excluídas do estudo. Além disso, foram excluídas do estudo 

crianças que não responderam corretamente as perguntas feitas ao término da 

leitura de cada texto ou que levaram mais que dois minutos para ler os textos. 

 

4.2. - Instrumentos  

4.2.1. - Instrumentos de avaliação para caracterização da amostra  

 

4.2.1.1. 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 

coeficiente intelectual geral (QI total), do coeficiente intelectual verbal (QI verbal) e 

coeficiente 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.  
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4.2.1.2. - 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 descrição de cada teste. 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. O Teste 

de Nomeação de Figura por Escrita (TNF 1.1-Escrita) 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 Teste de 

Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP) 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.  

 

4.2.1.3. – Prova de Consciência Fonológica (PCF) 

Possui 9 subtestes, sendo estes os de rima, aliteração, adição silábica, 

subtração silábica, adição fonêmica, subtração fonêmica, transposição silábica, 

transposição fonêmica e trocadilho (CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2000).  

 

4.2.2. - Avaliação das propriedades oculares: movimentos oculares e 

respostas pupilares  
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4.2.2.1. – Avaliação dos movimentos oculares  

Os movimentos oculares foram avaliados durante a leitura de 4 textos 

diferentes com temática infanto-juvenil. Os textos foram selecionados de livros 

usados no ensino fundamental, a fim de apresentar maior aderência à temática 

acadêmica, e variam em números de linhas e palavras, além disso, variam também, 

no vocabulário utilizado. Os textos foram elaborados em fonte do tipo Courier, cor 

preta tipo Bold e tamanho 18. O texto era apresentado em fundo branco. 

 

O texto 1 foi apresentado em 3 linhas, sendo formado por 35 palavras, 

distribuídas da seguinte forma: 11 palavras na linha 1, 16 na linha 2 e 8 na linha 3. O 

texto é formado por 3 frases que descrevem a captura de um gavião por um caçador 

que deu de presente a um rei. 

 

 

Já o texto 2 é constituído por 4 linhas com 49 palavras, sendo 13 na linha 1, 

16 na linha 2, 15 na linha 3 e 5 na linha 4. Traz uma Fábula de Esopo e, como tal, 

exige a compreensão de uma moral implícita ao texto, conforme ilustrado a seguir: 

 

 

 

O Texto 3 refere-se à história de dois ratos em busca de alimento, e foi 

apresentado em 3 linhas compostas por 35 palavras, sendo a primeira linha 

O caçador apanhou um gavião vivo. Todos ficaram impressionados, pois não 

é tão fácil apanhar um gavião. Então o gavião foi dado de presente ao rei, já 

que ele era uma ave rara e preciosa. 

Certa velha tinha uma galinha que botava ovos de ouro. Seu afilhado sempre 

dizia: “se esta galinha bota ovos de ouro é porque é toda de ouro por dentro, 

vamos matá-la!” A velha então matou a pobre galinha e viu que ela era como 

qualquer outra galinha por dentro. 
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composta de 11 palavras, a segunda linha composta de 13 palavras e a terceira, de 

11 palavras. 

 

 

 

Por fim, o Texto 4 conta a história de uma festa dada pelo rei leão para 

conhecer os animais que vivem em sua floresta. Este texto é formado por 5 linhas 

com 53 palavras, distribuído da seguinte forma: linha 1 com 15 palavras, linha 2 com 

12 palavras, linha 3 com 13 palavras, linha 4 com 12 palavras e linha 5 com 1 

palavra. 

 

 

 

Estes textos foram apresentados na tela de um computador com equipamento 

para o registro de movimentos oculares. Cada texto foi apresentado em arquivos de 

formato bitmap (BMP) com resolução 800 x 600 pixels.  

 

4.3 Equipamento 

Para registro dos movimentos oculares e resposta pupilar em provas de 

leitura utilizou-se o equipamento Tobii® 1750 (Tobii Technology). Tobii® 1750 

consiste em um monitor com uma câmera de alta resolução embutida em sua parte 

inferior que capta os movimentos oculares com base no reflexo corneano e é 

Dois ratos famintos andavam à procura de comida, quando avistaram um 

ovo. Então pensaram que aquele ovo seria suficiente para o jantar. Eles eram 

pequenos e não precisavam matar um boi para saciar a fome. 

Um dia o rei leão quis conhecer todos os bichos que faziam parte do seu 

reino. Convidou todos os seus súditos para uma grande festa. Todos os 

bichos da floresta foram para a festa e participaram de um grande banquete. 

O macaco também foi e divertiu toda a bicharada com muitas piadas 

engraçadas. 
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composto por um monitor de 17 polegadas TFT 1280x1024 pixels, que tem duas 

câmeras de alta resolução embutidas em sua parte inferior, junto aos diodos que 

emitem raio infravermelho na direção de ambos os olhos. A luz infravermelha ao 

atingir a retina, passando pela córnea, gera reflexo corneano que é captado pelas 

filmadoras embutidas. As imagens da câmera e as coordenadas são computadas e 

a partir do resultado é reconstruído o registro de traçado ocular. O equipamento tem 

uma tolerância para o movimento livre da cabeça (30 x 15 x 20 cm), pois é binocular 

e ambos os olhos são gravados simultaneamente. 

O equipamento Tobii® 1750 é conectado a um computador Dell® com 

processador Pentium® 4, que é o mesmo utilizado para a aplicação dos 

procedimentos e para o controle de posicionamento ocular do sujeito. Os programas 

TET Server (Tobii Eye Tracking Server) versão 2.8.5 e o ClearView versão 2.5.1, 

ambos operados no sistema Windows XP®, possibilitaram a interface do 

equipamento com o computador e com outros programas para que fossem 

realizados o cálculo e a análise de dados. Esses programas geram arquivos com as 

propriedades do movimento ocular. Os dados podem ser exportados em arquivos 

compatíveis com o software Microsoft Excel®, como real time em arquivo AVI ou 

como imagens do tipo Hot Spot. A Figura 5 ilustra o equipamento utilizado. 
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Figura 5. Equipamento Tobii® 1750, fabricado pela Tobii Technology (adaptado de Rosa, 2008) 

 

4.4 Procedimento 

Inicialmente foi apresentada aos responsáveis por cada sujeito de pesquisa a 

Carta de informação ao sujeito de pesquisa, os quais assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, mediante leitura e compreensão integral das 

informações ali contidas. Todos os participantes foram avaliados por meio de um 

teste de inteligência (WISC-III), um teste de atenção contínua e uma bateria de 

leitura e escrita, a fim de atender as exigências dos critérios de inclusão e exclusão, 

já descritos anteriormente. 

Para a avaliação de movimentos oculares, o sujeito foi acomodado numa 

cadeira à distância de 50 cm da tela do computador e o equipamento foi calibrado 

em função das características oculares do participante. A calibração ocorre de forma 

automática sendo que na resolução com calibração máxima, o erro máximo de 

precisão é aproximadamente 0,5 cm, em relação ao ponto real fixado na tela. A 

luminosidade da sala durante a aplicação foi mantida estável com quatro luminárias 

de teto de 32 Watts cada.  

O texto foi lido em voz alta e a compreensão foi verificada com três perguntas 

referentes ao conteúdo, feitas imediatamente após a leitura. A leitura foi gravada 
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pelo sistema de áudio do computador. Foram excluídos do estudo participantes que 

não responderam corretamente as três questões de cada um dos textos. 

 

4.4.1. Procedimento para análise dos resultados 

Para análise do padrão de movimentos oculares durante a leitura de cada um 

dos textos foram comparados os padrões dos participantes com dislexia do 

desenvolvimento com os bons leitores. Como variáveis dependentes foram 

analisadas os seguintes parâmetros: 

1. Número de fixações no texto: este dado foi obtido a partir da contagem de 

todas as fixações realizadas durante a leitura do texto, sendo excluídas eventuais 

fixações fora da região do texto; 

2 Número de fixações por linha do texto: para cada linha do texto foram feitas 

contagens separadas. Assim, o número variou em função do número de linhas do 

texto, pois dois textos continham 3 linhas, um texto continha 4 linhas e o último texto 

tinha 5 linhas. 

3. Duração total das fixações: esta medida corresponde à soma da duração 

de cada uma das fixações obtidas durante a leitura do texto. 

4. Duração média das fixações: calculada a partir da divisão do tempo total 

das fixações pelo número de fixações no texto; 

5. Variação média da pupila por linha: esta medida representa o aumento ou 

diminuição diâmetro pupilar em função do tamanho médio da pupila ao início da 

leitura. Desta forma, o tamanho médio ao início foi subtraído de cada uma das 

medidas pupilares. Valores positivos indicam aumento e, valores negativos indicam 

redução do diâmetro pupilar ao longo da leitura do texto. 
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Foi utilizado o programa de estatística SPSS® 15.0 for Windows®, (SPSS 

Inc.). Foram conduzidos teste t de Student e Análises de Variância (ANOVAS). O 

nível de significância adotado foi de α=5%. 
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5- RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Serão descritos e discutidos nesta seção os resultados obtidos na Escala de 

Inteligência WISC III, bem como os de caracterização do nível de leitura, escrita e 

consciência fonológica. Em seguida são descritos os resultados referente aos 

parâmetros de tempo, movimentos oculares e medidas pupilares obtidos durante a 

leitura dos textos. 

A fim de comparar o desempenho dos grupos na WISC III foram conduzidos 

inicialmente teste t de Student. Resultados indicam não haver diferença significativa 

entre os dois grupos na pontuação total do QI, bem como no QI Verbal e de 

Execução. A Tabela 1 apresenta os valores de QI Total, Verbal e de Execução para 

os dois grupos de participantes.  

 

Tabela 1. Caracterização do Nível Intelectual dos Participantes do Estudo. 

 G1  G2  t p 

 Média Dp Média Dp  

QI Total 117,29 30,880 124,86 12,321 0,649 0,5280 

QI Verbal 108,00 23,317 127,14 14,029 1,799 0,095 

QI Execução 117,86 25,745 120,00 10,000 0,370 0,717 

 

Embora não tenham sido observadas diferenças significativas entre os dois 

grupos com relação às medidas de inteligência, observa-se um efeito marginal para 

o QI Verbal (p=0,09). A fim de verificar se haveria diferença significativa entre o QI 

Verbal e QI Execução para os participantes disléxicos, teste t de Student de medidas 

pareadas foi conduzido. Resultados mostram não haver diferença significativa 

(t[7]=1,759; p=0,129) entre o QI verbal e o de execução. Estes resultados são 

diferentes de outros estudos que indicam haver discrepância entre o nível de 

inteligência verbal (QIV) e de execução (QIE) quando avaliados por meio das 
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Escalas Wechsler de Inteligência (ARDUINI et al., 2006, SIMÕES, 2002, 

LUKASOVA, 2006).  

Os resultados obtidos nas provas computadorizadas de leitura, escrita e 

consciência fonológica, foram analisados por meio de ANOVAS de medidas 

repetidas. Foram analisados resultados referentes ao número de acertos, bem como 

o tempo para a realização de cada uma das provas. A Tabela 2 apresenta os 

resultados obtidos em cada uma das provas, bem como as estatísticas inferenciais 

de comparação entre os dois grupos.  

 
Tabela 2. Média de número de acertos e tempo de execução em cada item (em segundos) 
no Teste de Compreensão de Sentença Escrita (TCSE), Teste de Nomeação de Figura por 
Escrita (TNF 1.1-Escrita), Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras 
(TCLPP), e Prova de Consciência Fonológica (PCF). 
 

  Grupo N Média (Dp) F [1,12] p 

TCSE 
Acertos 

G1 8 35,43 (±7,091) 
3,065 0,106 

G2 8 40, 14 (±0,690) 

Tempo 
G1 8 16,72 (±4,109) 

8,895 0,011* 
G2 8 10,815 (±3,258) 

TNF 1.1-Escrita 
Acertos 

G1 8 23, 29 (±5, 529) 
3,654 0,080 

G2 8 28,00 (±3, 464) 

Tempo 
G1 8 15,475 (±8,335) 

1,776 0,207 
G2 8 10,491 (±5,333) 

TCLPP 
Acertos 

G1 8 61,57(±2, 507) 
5,898 0,032* 

G2 8 65,00 (±2, 769) 

Tempo 
G1 8 4,002 (±1,102) 

1,648 0,224 
G2 8 3,191 (±1,254) 

PCF 
Acertos 

G1 8 52,857 (±6, 283) 
5,630 0,035* 

G2 8 59,285 (±3, 450) 

Tempo 
G1 8 26,549 (±5,224) 

3,616 0,082 
G2 8 22,432 (±2,348) 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,000 

 

 No Teste de Compreensão de Sentenças Escritas (TCSE) foi observado que, 

embora o número de acertos dos disléxicos (G1) tenha sido menor que os do grupo 

de bons leitores (G2), não foi encontrada significância estatística. No entanto, 
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quando se analisa o tempo de execução na prova, os disléxicos levaram em média 6 

segundos a mais para ler e responder cada um dos itens do teste. Assim, embora 

não tenha sido observada diferença na taxa de acerto, disléxicos levaram mais 

tempo para realizar a leitura. De fato, este resultado parece indicar que o grau de 

dificuldade das frases era relativamente baixo, não sendo possível verificar diferença 

na taxa de acerto. Este padrão tem sido observado em outros estudos usando 

paradigmas de leitura de palavras isoladas e de textos (OLIVEIRA, et al, 2011, 

CAPOVILLA, et al, 1998, LUKASOVA; BARBOSA; MACEDO, 2009). 

 Em relação ao Teste de Nomeação de Figura por Escrita (TNF 1.1-Escrita), a 

analise revelou que os sujeitos com dislexia obtiveram menor taxa de acertos 

quando comparados ao grupo sem dislexia, com média de 5 acertos a menos, 

apesar disto não houve diferença estatisticamente significativa. O mesmo perfil é 

encontrado quando analisado o tempo de execução, apesar dos sujeitos com 

dislexia utilizarem 5 segundos a mais que os bons leitores, para realização da prova, 

não houve diferença significativa entre os grupos. (AFFONSO, et al, 2011) 

 Já no Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras 

(TCLPP), observa-se que a taxa de acerto dos disléxicos foi significativamente 

menor que os participantes sem problemas de leitura. De fato, disléxicos erraram 

cerca de 4 itens a mais do que os bons leitores. No entanto, não foram observadas 

diferenças na realização do teste, sendo que os dois grupos consumiram de 3 a 4 

segundos para responder cada item. (LUKASOVA, et al, 2008, SEABRA, et al,, 

2009) 

 Na Prova de Consciência Fonológica (PCF) foi encontrada diferença 

estatisticamente significativa no número de acertos dos disléxicos quando 

comparados aos bons leitores, pois os sujeitos do G1 erraram cerca de 7 itens a 
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mais do que o G2. No entanto, apesar dos disléxicos utilizarem um tempo maior 

para a execução da prova não foram encontradas diferenças significativas entre os 

grupos. (SANTOS; NAVAS, 2002, PENOLAZZI; SPIRONELLI; ANGRILLI, 2008, 

LOVETT et al, 2008, WANZEK; VAUGHN, 2008) 

Estas diferenças encontradas nas provas que avaliam habilidades de leitura, 

escrita e consciência fonológica é compatível com outros estudos com disléxicos 

brasileiros. Lukasova, Oliveira, Barbosa e Macedo (2008), em estudo de 

caracterização do perfil de leitura de crianças com e sem Dislexia, também 

encontraram diferenças significativas para acerto nos testes TCLPP e PCF, bem 

como para o tempo de execução do TCSE.  

 

A seguir serão analisados os dados referentes aos parâmetros oculares 

obtidos durante a leitura de cada um dos textos. Para análise do padrão de 

movimentos oculares durante a leitura foram comparados os padrões dos 

participantes com dislexia do desenvolvimento com os bons leitores. Como variáveis 

dependentes foram analisadas: número de fixações no texto, número de fixações 

por linha, duração total das fixações, duração média das fixações, tamanho médio 

da pupila e variação média da pupila por linha.  

 

O Texto 1 tem por tema a história de um caçador e foi lido por todos os 

participantes dos dois grupos. A Figura 6 representa as regiões de localização e 

incidência das fixações feitas pelos disléxicos (F6.A), quanto pelos bons leitores 

(F6.B).  
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Figura 6. Representação da localização e duração das fixações obtidas durante a leitura do Texto 1 por todos os 
participantes disléxicos (A) e bons leitores (B). 

 

 Em relação ao Número total de Fixações no Texto 1 é possível verificar que 

não houve diferença significativa entre os dois grupos. Com a finalidade de verificar 

se este padrão se mantinha ao longo das linhas, ANOVAs foram conduzidas para 

verificar se os dois grupos apresentaram diferenças em algumas das linhas. 

Resultados indicam não haver diferenças significativas entre os dois grupos em 

nenhuma das linhas. No entanto, foram observadas diferenças significativas entre os 

dois grupos em relação ao tempo de leitura do texto, pois o tempo dos disléxicos foi 

de aproximadamente 26 segundos por texto e os dos bons leitores de 15 segundos 

por texto. Além disso, foi observado que a duração média das fixações também 

variou entre os dois grupos, sendo que os bons leitores apresentaram em média 

fixações de 309 milésimos de segundos, enquanto que o tempo dos disléxicos foi de 

aproximadamente 511 milésimos de segundos. A Tabela 3 apresenta medidas de 

parâmetros oculares dos disléxicos e bons leitores durante a leitura do Texto 1.  
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Tabela 3. Média e desvio padrão do Número de Fixação e Tempo de Fixação (em 
segundos) em todo o Texto 1, bem como para as 3 linhas para cada um dos grupos 
avaliados. 

 Grupo N Média (Dp) F [1,14] p 

Número de 

Fixações  

G1 8 52,13 (8,758) 

0,570 0,463 
G2 8 49,00 (7,764) 

Tempo total de 

Fixação 

G1 8 26,391 (8,340) 

9,546 0,008** 
G2 8 15,387 (5,648) 

Tempo médio de 

Fixação 

G1 8 0,511 (0,151) 

10,542 0, 006** 
G2 8 0,309 (0,083) 

No Fixações na 

Linha 1 

G1 8 18,75 (3,536) 
0,777 0,393 

G2 8 21,125 (6, 749) 

No Fixações na 

Linha 2 

G1 8 21,75 (6,497) 

1,010 0,332 
G2 8 19,00 (4,209) 

No Fixações na 

Linha 3 

G1 8 11,625 (3,114) 

2,668 0,125 
G2 8 8,875 (3,603) 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,000 

 

 Com o intuito de verificar se o diâmetro pupilar diferiu entre os grupos ao 

longo do texto, foram feitas comparações entre os dois grupos usando-se como 

medida a diferença entre o diâmetro médio da pupila no início do texto com o 

tamanho ao longo do texto. Assim, resultados mostram diferenças significativas 

entre os dois grupos para a variação média da pupila ao longo do texto, sendo que 

os bons leitores apresentaram pouca variação ao longo do texto (0,067) e os 

disléxicos apresentaram redução do diâmetro pupilar durante a leitura do texto. Com 

a finalidade de verificar se este padrão se manteve ao longo do texto, foram 

conduzidas ANOVAs para cada uma das linhas. De fato, resultados mostram 

diferença entre os dois grupos nas linhas 1 e 3. A Tabela 4 apresenta os valores de 

variação média da pupila durante a leitura tanto para os participantes disléxicos, 

quanto os controles. 
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Tabela 4. Média e desvio padrão da Variação da Pupila no Texto 1, bem como para cada 
uma das linhas em função dos dois grupos avaliados. 

 Grupo N Média (Dp) F [1,14] p 

Variação Média da 

Pupila  

G1 8 0,198(0,085) 

7,882 0, 014* 
G2 8 0,067 (0,100) 

Variação Média da 

Pupila na Linha 1 

G1 8 0,186 (0,124) 

5,518 0,034* 
G2 8 0,039 (0,126) 

Variação Média da 

Pupila na Linha 2 

G1 8 0,200 (0,079) 

2,338 0,149 
G2 8 0,125 (0,112) 

Variação Média da 

Pupila na Linha 3 

G1 8 0,208 (0,089) 

10,409 0,006** 
G2 8 0,036 (0,120) 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,000 

 

O texto 2 relata a fábula da galinha que colocava ovos de ouro. A Figura 7 

representa as regiões de localização e incidência das fixações feitas pelos disléxicos 

(F7.A), e pelos bons leitores (F7.B).  

Figura 7. Representação da localização e duração das fixações obtidas durante a leitura do Texto 2 por todos os 
participantes disléxicos (A) e bons leitores (B). 
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 Observa-se neste texto que os disléxicos realizaram, em média, 14 fixações a 

mais que os bons leitores. A fim de verificar o padrão das fixações ao longo das 

linhas deste texto, ANOVAs foram conduzidas. A análise indicou diferença 

estatisticamente significativa para o número de fixações na linha 3 do texto. Além 

disso, a análise revelou diferença significativa entre os grupos para o Tempo total 

das fixações no texto, sendo que as fixações dos disléxicos demoram 

aproximadamente 14 segundos a mais quando comparados com os bons leitores. 

Foram encontradas, ainda, diferenças significativas para o Tempo médio das 

fixações, sendo que os disléxicos apresentam média de 400 milésimos de segundos 

e os bons leitores 200 milésimos de segundo. A Tabela 5 ilustra esses resultados. 

 

Tabela 5. Média e desvio padrão do Número de Fixação e Tempo de Fixação (em 
segundos) em todo o Texto 2, bem como para as 4 linhas para cada um dos grupos 
avaliados. 

 Grupo N Média (Dp) F [1,14] p 

Número de 

Fixações  

G1 8 80,38 (14,232) 

4,552 0,050 
G2 8 66,63 (11,388) 

Tempo total de 

Fixação 

G1 8 33,663 (11,594) 

9,059 0,009** 
G2 8 19,444 (6,643) 

Tempo médio de 

Fixação 

G1 8 0,417 (0,132) 

6,271 0,025* 
G2 8 0,287 (0,062) 

No Fixações na 

Linha 1 

G1 8 28,00 (4,899) 

0,514 0,485 
G2 8 26,38 (4,138) 

No Fixações na 

Linha 2 

G1 8 18,63 (10,042) 

0,882 0,363 
G2 8 15,00 (4,276) 

No Fixações na 

Linha 3 

G1 8 24,13 (2,900) 

25,452 0,000*** 
G2 8 15,88 (3,603) 

No Fixações na 

Linha 4 

G1 8 9, 63 (1,768) 

0,882 0,360 
G2 8 9, 38 (2, 134) 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,000 
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 Quanto à dilatação pupilar durante a leitura do Texto 2, as análises revelam 

que não houve diferença significativa nem para a dilatação média, nem para a 

dilatação nas linhas do texto. Este resultado encontra-se na Tabela 6. 

Tabela 6. Média e desvio padrão da Variação da Pupila no Texto 2, bem como para cada 
uma das linhas em função dos dois grupos avaliados. 

 Grupo N Média (Dp) F [1,14] p 

Variação Média da 

Pupila  

G1 8 0,053 (0,164) 

0,161 0,694 
G2 8 0,090 (0,205) 

Variação Média da 

Pupila na Linha 1 

G1 8 0,035 (0,140) 

0,195 0,666 
G2 8 0,069 (0,170) 

Variação Média da 

Pupila na Linha 2 

G1 8 0,036 (0,149) 

0,169 0,687 
G2 8 0,070 (0,181) 

Variação Média da 

Pupila na Linha 3 

G1 8 0,060 (0,165) 

0,046 0,834 
G2 8 0,080 (0,198) 

Variação Média da 

Pupila na Linha 4 

G1 8 0,081 (0,225) 

0,207 0,656 
G2 8 0,142 (0,305) 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,000 

  

O Texto 3 descreve a história de dois ratos à procura de comida. A Figura 8 

representa as regiões de localização e incidência das fixações feitas pelos disléxicos 

(F8.A), quanto pelos bons leitores (F8.B).  
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Figura 8. Representação da localização e duração das fixações obtidas durante a leitura do Texto 3 por todos os 
participantes disléxicos (A) e bons leitores (B). 

 

Para leitura do Texto 3 a análise do número de fixações não revelou diferença 

estatisticamente significativa entre o grupo de disléxicos e o grupo de bons leitores, 

apesar dos disléxicos realizarem cerca de 5 fixações a mais. Bem como, não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas para o número de fixações 

nas linhas do texto. No entanto, foi possível verificar diferença significativa entre os 

grupos no Tempo total de fixações, sendo que as fixações dos disléxicos demoram 

em média 28 segundos e dos bons leitores 16 segundos. Também foram 

encontradas diferenças significativas no Tempo médio das fixações, sendo que os 

disléxicos demoram cerca de 500 milésimos de segundo e os bons leitores 300 

milésimos de segundo. A Tabela 7 apresenta esses dados analisados. 
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Tabela 7. Média e desvio padrão do Número de Fixação e Tempo de Fixação (em 
segundos) em todo o Texto 3, bem como para as 3 linhas para cada um dos grupos 
avaliados. 

 Grupo N Média (Dp) F [1,14] p 

Número de 

Fixações  

G1 8 56,63 (11,904) 

0,914 0,355 
G2 8 51,75 (8,137) 

Tempo total de 

Fixação 

G1 8 28,895 (5,376) 

18,797 0,001** 
G2 8 16,923 (5,664) 

Tempo médio de 

Fixação 

G1 8 0,528 (0,136) 

9,622 0,008** 
G2 8 0,332 (0,115) 

No Fixações na 

Linha 1 

G1 8 19,13 (5,303) 

0,059 0,812 
G2 8 18,50 (4,986) 

No Fixações na 

Linha 2 

G1 8 17,38 (2,825) 

0,044 0,837 
G2 8 17,75 (4,200) 

No Fixações na 

Linha 3 

G1 8 20,13 (7,100) 

2,588 0,130 
G2 8 15,50 (3,964) 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,000 

 

 Na análise da dilatação pupilar durante a leitura do Texto 3 não foram 

encontradas diferenças significativas nem para a dilatação média, nem para a 

dilatação nas linhas do texto, estes dados estão ilustrados na Tabela 8. 



60 
 

 

 
Tabela 8. Média e desvio padrão da Variação da Pupila no Texto 3, bem como para cada 
uma das linhas em função dos dois grupos avaliados. 

 Grupo N Média (Dp) F [1,14] p 

Variação Média da 

Pupila  

G1 8 0,002 (0,167) 

0,003 0,956 
G2 8 0,007 (0,188) 

Variação Média da 

Pupila na Linha 1 

G1 8 -0,081 (0,159) 

0,244 0,629 
G2 8 -0,036 (0,201) 

Variação Média da 

Pupila na Linha 2 

G1 8 0,037 (0,186) 

0,006 0,938 
G2 8 0,030 (0,181) 

Variação Média da 

Pupila na Linha 3 

G1 8 ,0502 (0,186) 

0,056 0,816 
G2 8 0,027 (0,198) 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,000 

 

Por fim, o texto 4 traz a história do leão e sua festa. A Figura 9 representa as 

regiões de localização e incidência das fixações feitas pelos disléxicos (F9.A), 

quanto pelos bons leitores (F9.B).  
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Figura 9. Representação da localização e duração das fixações obtidas durante a leitura do Texto 4 por todos os 
participantes disléxicos (A) e bons leitores (B). 
 

A análise dos dados revela diferença estatisticamente significativa para o 

Número de fixações ao longo do texto, sendo que os disléxicos executam em torno 

de 22 fixações a mais que o grupo de bons leitores, ao longo do texto. Quanto ao 

número de fixações por linha, foi possível encontrar diferença significativa nas linhas 

3 e 4 do texto, a analise mostra que a diferença entre os grupos aumenta durante a 

leitura do texto. Além disso, foram encontradas diferenças estatísticas também para 

o Tempo total o que revela que os disléxicos mantém a fixação em torno de 18 

segundos a mais que o grupo controle, e para o tempo médio das fixações em torno 

de 200 milésimos de segundo a mais para o grupo de disléxicos. Estes dados 

encontram-se representados na Tabela 9. 
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Tabela 9. Média e desvio padrão do Número de Fixação e Tempo de Fixação (em 
segundos) em todo o Texto 4, bem como para as 5 linhas para cada um dos grupos 
avaliados. 

 Grupo N Média (Dp) F [1,14] p 

Número de 

Fixações  

G1 8 88,13 (17,456) 

9,857 0,007** 
G2 8 66,50 (8,652) 

Tempo total de 

Fixação 

G1 8 38,110 (10,551) 

15,025 0,002** 
G2 8 20,195 (7,717) 

Tempo médio de 

Fixação 

G1 8 0,438 (0,124) 

6,521 0,023* 
G2 8 0, 298 (0,092) 

No Fixações na 

Linha 1 

G1 8 18,00 (3,703) 

0,039 0,847 
G2 8 17,63 (3,926) 

No Fixações na 

Linha 2 

G1 8 21,38 (6,545) 

3,958 0,067 
G2 8 16,38 (2,774) 

No Fixações na 

Linha 3 

G1 8 19,25 (3,012) 

15,874 0,001** 
G2 8 13,25 (3,012) 

No Fixações na 

Linha 4 

G1 8 25,00 (8,142) 8,978 0,010** 

G2 8 15,38 (4,033)   

No Fixações na 

Linha 5 

G1 8 4,50 (1,195) 

0,814 0,382 
G2 8 3,88 (1,553) 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,000 

 

 Quanto à dilatação pupilar, a análise não revelou diferença estatisticamente 

significativa para nenhuma das variáveis analisadas, conforme ilustrado na Tabela 

10. 
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Tabela 10. Média e desvio padrão da Variação da Pupila no Texto 4, bem como para cada 
uma das linhas em função dos dois grupos avaliados. 

 Grupo N Média (Dp) F [1,14] p 

Variação Média da 

Pupila  

G1 8 0,153 (0,204) 

0,007 0,936 
G2 8 0,146 (0,171) 

Variação Média da 

Pupila na Linha 1 

G1 8 0,044 (0,236) 

0,133 0,721 
G2 8 0,084 (0,209) 

Variação Média da 

Pupila na Linha 2 

G1 8 0,184 (0,214) 

0,175 0,682 
G2 8 0,145 (0,151) 

Variação Média da 

Pupila na Linha 3 

G1 8 0,200 (0,216) 

0,003 0,958 
G2 8 0,205 (0,152) 

Variação Média da 

Pupila na Linha 4 

G1 8 0,161 (0,215) 

0,005 0,947 
G2 8 0,167 (0,167) 

Variação Média da 

Pupila na Linha 5 

G1 8 0,178 (0,198) 

0,248 0,626 
G2 8 0,126 (0,217) 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,000 

  

Sintetizando os dados obtidos dos padrões dos movimentos oculares nos 4 

textos, observou-se os seguintes resultados: 

 

1. Quanto ao Número de fixações totais em cada um dos textos, 

observou-se que o número aumentou em função do tamanho do texto. Assim, os 

textos 2 e 4 que eram os maiores, apresentaram número de fixações próximas a 78 

e 74 respectivamente. Já os textos 1 e 3, com 3 linhas cada, apresentaram, em 

média 50 e 53 fixações. No entanto, a comparação entre os sujeitos disléxicos e 

bons leitores, revelou diferença significativa nos textos 2 e 4, que são os maiores 

textos, demandando possivelmente maior esforço cognitivo. Estes dados estão de 

acordo com os de Shaywitz e Shaywitz (2005) que mostram que a medida que o 

texto aumenta de tamanho, disléxicos tendem a apresentar maiores dificuldades de 

compreensão, acompanhados de números maiores de erros de codificação e 

decodificação (LYON; SHAYWITZ; SHAYWITZ, 2003). 
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2. Quanto ao número de fixações por linha, observou-se diferenças 

significativas na linha 3 do Texto 2 e nas linhas 3 e 4 do Texto 4. Assim, nestas 

linhas, disléxicos apresentaram mais fixações do que os bons leitores. Estudos 

comparativos entre disléxicos e bons leitores na leitura de frases revelam que os 

disléxicos realizam um número significativamente maior de fixações por palavras, no 

entanto estes dados não são homogêneos e indicam que o número de fixações pode 

sofrer variações de acordo com as características psicolinguísticas das palavras. 

(HOYNA; OLSON, 1995, RAYNER, 1998, DE LUCCA, et al., 1999, JUHAZ; 

RAYNER, 2003; HUTZLER; WIMMER, 2004, ASHBY; RAYNER; CLIFTON, 2005). 

3. Ao analisar a Duração Total das Fixações, observa-se que a soma das 

fixações foi de cerca de 21 segundos para os textos 1 e 3, de 26 segundos para o 

texto 2 e de aproximadamente 30 segundos para o Texto 4. Além disso, disléxicos 

apresentaram tempo total de fixações maior que os bons leitores em todos os textos. 

De fato, os resultados encontrados estão de acordo com o que tem sido amplamente 

divulgado na literatura, de que disléxicos precisam de mais tempo para ler, do que 

os leitores normais. Além disso, como seria esperado, a duração média das fixações 

foi maior para os disléxicos do que os bons leitores. Tais resultados são compatíveis 

com outros estudos que avaliaram disléxicos de diferentes países (RAYNER, 1998, 

DE LUCCA, et al., 1999, JUHAZ; RAYNER, 2003; HUTZLER; WIMMER, 2004, 

ASHBY; RAYNER; CLIFTON, 2005). 

4. Em relação ao tamanho médio da pupila, foi observado que os sujeitos 

bons leitores apresentaram pequena variação pupilométrica no Texto 1, no entanto, 

os disléxicos apresentaram, neste texto, a maior variação. Desta forma, foi 

encontrada diferença significativa no diâmetro pupilar apenas no primeiro texto a ser 

lido. Assim, tais resultados estão de acordo com Oliveira (2010) que identificou 
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diferença significativa na dilatação pupilar entre leitores disléxicos e não disléxicos 

durante a leitura de palavras isoladas. Neste sentido, a diferença no diâmetro pupilar 

parece estar relacionado com maior esforço cognitivo (GRANHOLM, 2004). Nos 

demais textos, no entanto, não foram observadas diferenças significativas no 

diâmetro pupilar entre disléxicos e bons leitores, mas foram identificadas diferenças 

em outros parâmetros relacionados aos movimentos oculares. Assim, nos textos 2, 3 

e 4 foram encontradas diferenças entre disléxicos e controles no tempo total das 

fixações, bem como no tempo médio de fixação. Além disso, nos textos 2 e 4 foram 

observadas diferenças no número total de fixações durante a leitura. 

A ausência do efeito da variação pupilométrica em 3 textos pode ser 

explicada em função deles serem relativamente simples e, possivelmente, com 

número elevado de palavras previsíveis para os dois grupos de leitores, o que 

provocaria menor variação pupilar. Este dado é compatível com o encontrado por 

Steinhauer e Zubin (1982), que indica que a maior resposta pupilar é encontra na 

ocorrência de estímulo imprevisível enquanto o estímulo altamente previsível e 

frequente provoca menor mudança no tamanho da pupila. Do mesmo modo, de 

acordo com Steinhauer e outros (2004) quanto maior a complexidade de uma prova, 

maior o diâmetro e a dilatação pupilar.  

 

Neste estudo buscou-se analisar o padrão dos movimentos oculares e 

variações pupilométricas durante a leitura de textos. Outros estudos já foram 

conduzidos com leitores em outros idiomas que analisaram os padrões de 

movimentos oculares durante a leitura de textos. No entanto, ainda são raros os 

estudos que analisam parâmetros oculares de pessoas lendo em português. Desta 
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forma, o presente estudo apresenta resultados importantes para países de 

lusofônicos. 

Estudos que analisam variação pupilométrica durante a leitura têm focado em 

paradigmas que avaliam a leitura de palavras isoladas, com exposição controlada de 

cada item a ser lido (UNDERWOOD, 2005). O presente estudo buscou analisar a 

variação pupilométrica durante a leitura de textos. Esta abordagem torna a situação 

experimental mais próxima daquelas encontrada por crianças e adolescentes em 

situações escolares. No entanto, esta abordagem apresenta algumas limitações, tais 

como: dificuldade de controle do tempo que cada sujeito leva para ler, número de 

vezes que a criança reler uma ou mais palavras e o fato da variação pupilométrica 

se relacionar com número grande de fatores além do esforço cognitivo. 

(KARATEKIN, 2004, UNDERWOOD, 2005) 

Novos estudos com número maior de sujeitos podem indicar diferenças entre 

disléxicos e controles com relação à melhor compreensão da relação entre medidas 

fisiológicas na leitura de texto e esforço cognitivo. No presente estudo foram 

incluídos apenas 8 sujeitos por grupo. A dificuldade de incluir número maior de 

participantes disléxicos se dá em função deste quadro ser bastante heterogêneo, 

sendo que alguns sujeitos tiveram que ser excluídos por levarem muito tempo para 

realizarem a leitura, ou por não serem capazes de responder corretamente as 

perguntas feitas sobre o texto. 
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6- CONCLUSÃO 
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Conclui-se que os achados sobre o perfil de desempenho de disléxicos e 

bons leitores em provas de leitura, escrita e consciência fonológica são compatíveis 

com os pressupostos teóricos que indicam que os disléxicos apresentam 

dificuldades na identificação rápida de palavras, confusões por semelhança visual e 

auditiva, e prejuízos na consciência fonológica, bem como, necessidade de maior 

tempo para execução das tarefas, que revelam déficits de uso da estratégia 

fonológica e lexical. 

Quanto às propriedades dos movimentos oculares foi possível identificar que 

as crianças com dislexia apresentaram maior tempo de fixação no texto quando 

comparadas com bons leitores, este resultado é coerente com a literatura sobre o 

tema e pode indicar que os disléxicos necessitam de mais tempo para realizar a 

identificação de palavras quando comparados com os bons leitores.  

Em relação à dilatação pupilar os resultados encontrados foram compatíveis 

com outros estudos apenas na leitura do Texto 1. Nos demais textos não foram 

encontradas diferenças entre disléxicos e bons leitores em relação a variação da 

pupila.  
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