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Proposta de Novo Método para Avaliação de Leitura 

 

1. Introdução 

A leitura requer a integridade do sistema visual e das funções corticais superiores. 

A simples medida da acuidade visual (AV) não representa o desempenho do indivíduo 

durante essa atividade. As tabelas de leitura são as que mais se aproximam às 

condições reais de leitura.  

Durante a leitura, quatro fatores influenciam sua velocidade: a acuidade de 

reserva que é a relação entre o tamanho de letra a ser lido e o tamanho limiar de letra 

para um dado indivíduo; a reserva de contraste, que é a relação entre o contraste de 

uma letra a ser lida e o limiar de contraste medido para aquele indivíduo; a amplitude 

do campo visual, a presença de escotomas; a iluminação e a idade (Mohammed e 

Dickinson, 2000). 

Tendo em vista sua importância e complexidade, diversos foram os métodos 

desenvolvidos para medida da acuidade de leitura, bem como para determinação de 

sua velocidade: Cartelas de Sloan (Sloan e Brown, 1963) (Wolffsohn e Cochrane, 

2000); The Pepper Visual Skill for Reading Test® (Baldasare, Watson, Whittaler e 

Miler-Schafer, 1986) (Moya et al., 2002); Bailey Lovie near owrd chart® (Bailey e 

Lovie, 1980); The Minnesota Low-Vision Reading Test (MNREAD)® (Legge et al., 

1989). 

Nesse sentido, a tabela Minnesota Reading Test (Legge et al., 1989; Castro et al., 

2005) adaptado para o português (MNREAD-P) (Figura 1) é atualmente utilizada para 

esse fim. No entanto, as frases utilizadas não podem ser simplesmente traduzidas 

para outro idioma, uma vez que foram construídas levando-se em consideração o 

contexto cultural. Além disso, há a limitação de que haja a memorização das frases, 

impedindo a repetição do teste. 

Sendo assim, foi apresentado como projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) em 2013 uma Tabela Numérica de Leitura (TNL) (Figura 2) desenvolvida 

(Patente concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI número BR 

10 2014 004255 5) levando em consideração o design da MNREAD – P. No entanto, 

a TNL é baseada em frases numéricas, para medida da acuidade e velocidade de 

leitura para perto. 

A TNL pode ser utilizada em qualquer idioma, uma vez que há indicação de que 

símbolos numéricos são de compreensão universal. Além disso, pode ser construída 

de diversas formas, uma vez que a combinação de três números permite a construção 

de milhares de centenas, impedindo, portanto, sua memorização. 



 
Figura 1. Minnesota Reading Test adaptado para o português (MNREAD – P) 



 
Figura 2. Tabela Numérica de Leitura (TNL) 

 

2. Hipótese 

Há uma baixa reprodutibilidade de ambas as tabelas (MNREAD - P e TNL) em 

relação ao desempenho de leitura no cotidiano (P < 0.4). Há indicação de que o 

design apresentado em ambas as tabelas influencia o modo como o texto lido é 

visualmente rastreado. A maneira pela qual o rastreamento visual ocorre pode 

influenciar diretamente no desempenho de leitura dos textos lidos. 

 

3. Objetivo 

 Propor novo método para avaliação de leitura, de modo a identificar os fatores 

que influenciam o desempenho de leitura de tabelas quando comparadas ao 

desempenho de leitura no cotidiano. 

 

4. Materiais e Métodos 

 Tabela para medida da acuidade visual para perto  

 Tabelas de Leitura (MNREAD - P e TNL) 

 Ambientação com Eye tracker e linguagem computacional Matlab para 

análise do rastreamento visual durante leitura 

 Medida da acuidade visual para perto com tabela com unidade de medida 

M, exame de refração e medida do tempo de leitura com a tabela 



desenvolvida, com a tabela atualmente utilizada para medida da velocidade 

de leitura – MNREAD-P e um parágrafo de texto previamente estabelecido, 

correspondendo a um texto de leitura do dia a dia do indivíduo. 

 Testes de leitura realizados com o uso de Eye tracker. 

 Os testes serão realizados em 30 adultos voluntários, sendo 15 do sexo 

masculino e 15 do sexo feminino e que estejam inseridos nos critérios de 

inclusão do estudo. O procedimento consiste em ler tanto o texto como as 

tabelas a uma distância de 40 cm, com iluminação adequada (sem 

ofuscamento e nem sombra na tabela), leitura (até a menor letra que 

conseguir ler) em voz alta, sendo que as sentenças abaixo das que 

estavam sendo lidas sempre cobertas por um papel. A velocidade de leitura 

será definida pela quantidade de palavras lidas em um determinado tempo 

(medido em segundos). 

 Gravação da voz dos voluntários desempenhando o teste de leitura, para 

posterior análise dos parâmetros biométricos, não invasivos. 

 Concessão do TCLE por parte do sujeito ou seu responsável. 

 

5.    Critérios de Inclusão 

 Pessoas alfabetizadas, que saibam ler e entender números, que tenham 

acuidade visual para perto, equivalente ou melhor a 0,2 logMAR (20/32), 

medida com o uso de melhor correção óptica. 

 Pessoas com baixa visão, propositalmente induzidas (pelo uso de lentes 

esféricas ou cilíndricas), ou de ocorrência natural. 

 Concessão do TCLE por parte do sujeito ou seu responsável.  

6. Critérios de Exclusão 

 Pessoas analfabetas. 

 Acuidade visual para perto, pior do que 0,2 logMAR (20/32), medida com a 

melhor correção óptica. 

 Problemas de leitura, como história de dificuldade de leitura na infância. 

 Não Concessão do TCLE por parte do sujeito ou seu responsável. 

 

7. Discussão 

Os testes de leitura são bastante utilizados principalmente para a adaptação de 

recursos ópticos em indivíduos com visão subnormal (Nguyen NX, Weismann M, 

Trauzettel-Klosinski S, 2009).  

No entanto, estudo realizado como TCC e apresentado na PAAO e ARVO, que 

comparou TNL com a MNREAD - P e ambas com um texto cotidiano demonstrou que 

ambas as tabelas de leitura tem baixa correlação (Tabela 1) quando comparadas a 



esse texto (P < 0.4), apesar do estudo de (De Castro, Kallie e Salomão, 2005), 

demonstrando (P = 0.81903). 

 

 Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

Dois fatores foram apontados como sendo os responsáveis por esses resultados: 

 

1- Metodologia utilizada 

Os testes de leitura foram gravados usando um gravador de áudio Sony (modelo 

PCM D-50, Manaus, Brasil) para posterior análise da aplicação do teste e obtenção 

dos resultados. 

Os áudios foram analisados utilizando-se o software livre Audacity® que permite 

um melhor controle das gravações, maior precisão da posição do áudio (até a casa 

dos milissegundos), e observação das formas de onda (waveforms) (Figura 3), 

conforme decorria a gravação. 

  

 
Figura 3. Formas de onda (Waveforms) 

 

2- Design das tabelas diferente do design de um texto cotidiano 

Ambas as tabelas possuem design pré - definido: com espaçamento entre letras e 

sentenças constantes (Messias, Jorge e Cruz, 2010), que podem contribuir para 

diminuição do Fenômeno Crowding (Kaufman e Adler, 2011), que pode ser mais 

acentuado em textos corridos. 

Sendo assim, o presente estudo propõe identificar os fatores que resultam na 

baixa correlação do desempenho de leitura das tabelas em relação ao texto cotidiano. 

Propõe realizar o reteste das tabelas, utilizando o Eye tracker para monitorar o 

rastreamento visual que ocorre durante a leitura, bem como a gravação dos testes 

para posterior análise do desempenho de leitura. 

Correlação 

MNREAD – Texto TNL - Texto 

Símbolos Palavras Sílabas Símbolos Palavras Silabas 

0,370362 0,354761 0,354763 0,103729 0,318495 0,493189 
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