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Aprender uma língua estrangeira é um exercício que pode mudar as 

conexões entre as diferentes áreas do cérebro relacionadas com a 

linguagem (BIALYSTOK, 2001; BIALYSTOK et al., 2006; SCHLEGEL et al. 

2012; TOMITCH, 2013).

Envelhescentes e pessoas da terceira idade precisam ser estimulados 

para aumentar a plasticidade neural, e aprender uma língua estrangeira é 

um incentivo para esse aumento das conexões neuronais, motivando o 

interesse do aprendiz da terceira idade para desenvolver outras tarefas de 

aprendizagem. 

Pergunta: O tempo de leitura é afetado pelas condições etárias dos 

leitores?

Objetivo: Aferir a leitura oral e silenciosa de textos em inglês e 

português com três tipos de participantes em função da gradiência de 

faixa etária: jovens (23 a 35 anos), envelhescentes (45 a 59 anos) e 

terceira idade (60 a 84 anos). 

A aferição da leitura nas duas línguas tem por objetivo identificar se há 

características próprias do ritmo de leitura do participante ou se é um 

efeito do conhecimento da língua.

Introdução Método

CONCLUSÃO

O tempo médio de leitura entre os grupos experimentais 

envelhescentes e terceira idade é semelhante (tanto em português 

quanto de inglês) e maior do que apresenta o grupo experimental 

jovem, nas leituras silenciosas e em voz alta 

Quanto ao número de fixações, só os grupos experimentais jovens 

e envelhescentes tiveram diferenças significativas.

As fixações foram mais executadas pelo grupo experimental de 

envelhescentes do que pelo grupo experimental de da terceira 

idade; o grupo experimental de jovens apresentou menor número 

de fixações. 

Os envelhescentes apresentaram uma duração média maior que 

as outras duas categorias; contudo, as diferenças não são 

significativas, o que não corrobora a hipótese da perda de 

acurácia, devido à idade.
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Tempo médio de leitura em voz alta e silenciosa por palavra, em textos em 

(A) português e em (B) inglês. 

Número de fixações, em textos em (A) português e em (B) inglês 

Duração média das fixações, em textos em 

(A) português e em (B) inglês 

Número de regressões, em textos em (A) 

português e em (B) inglês 
Fixações no texto – português Fixações no texto – inglês

Participantes: 10 jovens, 10 envelhescentes, 10 pessoas da 

terceira idade.

Tarefa: Leitura de 10 textos em português e 10 textos em 

inglês (textos entre 60-100 palavras) leitura silenciosa e em 

voz alta (gravados em áudio) e com rastreamento ocular.

Procedimento: Média do tempo de leitura movimento ocular, 

número de fixações, duração média de cada fixação e número 

de regressões.

Software: OpenSesame (v. 3.1) 

Eye-tracker: Eye Tribe, 60


