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RESUMO 

 

 

Ler e escrever são direitos essenciais, que envolvem dimensões individuais e coletivas; 

além de serem importantes para o desenvolvimento socioeconômico e político, e para o 

aprimoramento do pensamento crítico e da participação ativa na sociedade (UNESCO 

2005). Sob o ponto de vista neurobiológico, o cérebro não está pronto para a leitura, e 

esta prática deve ser adquirida deliberadamente através da instrução (DEHAENE 2009). 

No entanto, os transtornos de leitura e déficits em funções executivas, como, por 

exemplo, na capacidade de memória de trabalho, podem tornar essa atividade árdua. 

Buscamos com este estudo investigar o desenvolvimento da competência leitora de 45 

alunos do terceiro ano do ensino fundamental da rede pública da cidade de Natal – RN e 

sua relação com a capacidade de memória de trabalho, através de informações da 

Provinha Brasil, de dados gerados a partir de testes de memória de trabalho (versão em 

português do AWMA – Automated Working Memory Assessment) e de medidas no 

teste de inteligência fluida RAVEN. Com base neste objetivo principal, procuramos 

responder às seguintes perguntas de pesquisa: (a) Quais as correlações existentes entre a 

memória de trabalho e as medidas de leitura?; (b) O que caracteriza a relação entre 

capacidade de memória de trabalho e risco de transtorno de leitura entre os participantes 

deste estudo?; Seguindo a metodologia de pesquisa quantitativa, as Provinhas Brasil dos 

alunos do terceiro ano do ensino fundamental de seis escolas pertencentes ao Projeto 

ACERTA - Avaliação de Crianças em Risco de Transtornos de Aprendizagem 

(CAPES/OBEDUC)- foram analisadas e comparadas aos escores dos testes de memória 

de trabalho e inteligência fluida. Os resultados indicam que a competência leitora dos 

alunos em risco de transtorno de leitura está diretamente ligada à capacidade de 

memória de trabalho dos mesmos, principalmente no que diz respeito ao componente 

fonológico. Também se observa que os participantes com menos capacidade de 

memória de trabalho demonstram maiores dificuldades nas habilidades de leitura que 

demandam interpretação. Pretendemos assim, contribuir para a discussão acerca do 

diagnóstico dos transtornos de leitura e possíveis estratégias de intervenção. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Transtornos de leitura; Memória de Trabalho; Provinha Brasil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Reading and writing are essential rights, which involve individual and social aspects; in 

addition, these skills are important when it comes to socio economic and political 

development, critical thinking and an active participation in society (UNESCO 2005). 

From a neurobiological standpoint, our brain is not prepared for reading, and this 

practice must be deliberately acquired via instructional guidance (DEHAENE 2009). 

However, reading disorders and deficits within executive functions, such as low 

working memory capacity, can make reading arduous. The aim of this study is to 

investigate the development of reading skills within 45 third grade students from public 

schools in the city of Natal – RN and its connection to working memory capacity, 

through information gathered from the Provinha Brasil, data generated from working 

memory tasks (Portuguese version of AWMA - Automated Working Memory 

Assessment) and fluid intelligence measures RAVEN. Based on this main objective, we 

attempted to answer the following research questions: (a) What are the correlations 

between working memory and reading scores?; (b) What characterizes the relationship 

between working memory capacity and the risk of reading disabilities amongst the 

participants in this study?; Following a quantitative research methodology, the 

Provinhas Brasil from 3rd grade students belonging to the six public schools members 

of Project ACERTA - Avaliação de Crianças em Risco de Transtornos de 

Aprendizagem (CAPES/OBEDUC)- were analyzed and compared to the scores from the 

working memory tests and the fluid intelligence ones. Results indicate that reading 

skills within children at risk of reading disabilities are directly linked to working 

memory capacity, especially with regards to the phonological component. It is also 

evident that the participants with less working memory capacity show more difficulties 

in the reading abilities that demand interpretation skills. Thus, we intend to contribute to 

the discussion regarding the diagnosis of reading disabilities and possible intervention 

strategies.  

 

KEY WORDS: Reading Disabilities; Working Memory; Provinha Brasil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LETTERS HAVE THE POWER TO CONVEY TO US SILENTLY SAYINGS OF 

THOSE WHO ARE ABSENT” (THEOLOGIAN ISIDORE DE SEVILLE)” 
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INTROUDUÇÃO 

 

 

Quais causas podem estar por trás das dificuldades de aprendizagem? Em que 

medida essas circunstâncias são investigadas e compreendidas através de estudos e 

pesquisas? Muitos jovens e crianças durante suas trajetórias escolares lutam para 

superar obstáculos sem qualquer intervenção pedagógica. Alunos que demonstram não 

acompanhar o ritmo da sala de aula, ou que não conseguem executar tarefas com êxito, 

por exemplo, frequentemente são vistos como distraídos ou mesmo preguiçosos.  

Os índices que retratam o panorama da educação no Brasil também são 

preocupantes. Um em cada quatro alunos que inicia o Ensino Fundamental no país 

abandona a escola antes de completar a última série. É o que aponta o Relatório de 

Desenvolvimento 2012, divulgado pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento) 1. O Brasil tem a terceira maior taxa de abandono escolar (24,3%) 

entre os 100 países com maior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), só atrás da 

Bósnia Herzegovina (26,8%) e das ilhas de São Cristovam e Névis, no Caribe (26,5%).  

Na América Latina, apenas Guatemala (35,2%) e Nicarágua (51,6%) tem taxas de 

evasão superiores.  

Os índices de analfabetismo são igualmente críticos. Os indicadores não 

apresentavam um aumento desde 1997; no entanto, a partir de 2012 esse número voltou 

a crescer. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), a 

taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade foi estimada em 8,3%, 

em 2013, o que correspondeu ao contingente de 13,2 milhões de analfabetos2. 

Os números evidenciados se somam às dificuldades de aprendizagem e geram 

um cenário marcado pela evasão escolar, pelas reprovações e também pela dificuldade 

que os docentes enfrentam tanto para identificar alunos com déficits de aprendizagem, 

como para desenvolver estratégias em sala que favoreçam a aquisição do conhecimento. 

Dificuldade de aprendizagem, de acordo com o Joint National Commitee for 

Learning Disabilities (NJCLD, 1988; 1985) é uma terminologia genérica que faz 

referência a um grupo de desordens heterogêneas. Tais desordens podem estar 

relacionadas a dificuldades na aquisição e uso da audição, da fala, da escrita, no 

raciocínio ou habilidades matemáticas. Os transtornos, por sua vez, são presumidamente

                                                           
1 http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/26226/brasil-tem-3-maior-taxa-de-evasao-escolar-

entre-100-paises-diz-pnud/ 
2 http://g1.globo.com/economia/pnad-resultados-2013/index.html 
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advindos de disfunções no Sistema Nervoso Central e são intrínsecos ao indivíduo. Uma 

dificuldade de aprendizagem pode ocorrer de forma concomitante com outras condições 

incapacitantes, como por exemplo, retardo mental, distúrbio social e emocional, 

deficiência sensorial, ou até mesmo influências ambientais (diferenças culturais, fatores 

psicológicos, instrução insuficiente/inadequada). No entanto, vale ressaltar que não é 

resultado direto dessas condições ou influências. Nos Estados Unidos, o "Individuals 

with Disabilities Education Act" (Lei de Educação das Pessoas Portadoras de 

Deficiência) define uma dificuldade de aprendizagem como sendo um déficit em um ou 

mais dos processes psicológicos básicos envolvidos na compreensão ou na utilização de 

linguagem falada ou escrita, que pode manifestar-se em uma habilidade imperfeita para 

ouvir, pensar, falar, ler, soletrar, ou fazer cálculos matemáticos. 

 Dentre as dificuldades de aprendizagem mencionadas, o presente estudo se 

propõe a investigar os transtornos de leitura; posto que, consideramos que as 

habilidades de ler e escrever são direitos essenciais, na medida em que envolvem 

dimensões individuais e coletivas; além de serem importantes para o desenvolvimento 

socioeconômico e político, e para o aprimoramento do pensamento crítico e da 

participação ativa na sociedade (UNESCO 2005).  

 A pesquisa acontece e está inserida no âmbito do PROJETO ACERTA. Projeto 

multicêntrico e longitudinal, o ACERTA tem como objetivo consolidar uma interface 

entre a neurociência e o ensino fundamental brasileiro com a finalidade de possibilitar a 

identificação precoce de transtornos de aprendizagem a partir de bases de dados de 

avaliação escolar padronizados (INEP) e de índices neurobiológicos. O projeto possui 

três focos principais: (1) avaliação e predição de desempenho escolar a partir das bases 

do INEP (doravante chamados “indicadores INEP”) em correlação com os resultados de 

quatro anos de acompanhamento de desempenho educacional e de índices 

neurobiológicos (doravante chamados “indicadores do estudo”), (2) investigação de 

transtornos de aprendizagem: dislexia e discalculia (3) produção de modelos preditores 

de transtorno de aprendizagem a partir dos indicadores do estudo em correlação com os 

indicadores do INEP. Especificamente, o projeto visa utilizar a Provinha Brasil e, ao 

término de quatro anos, a Prova Brasil, como bases de dados para estabelecer o possível 

uso destes testes como um indicador precoce de mau desempenho associado a 

transtornos de aprendizagem e como indicativos para avaliação neuropsicopedagógica 

mais aprofundada. 

 Assim, objetivando apurar os fatores que exercem influência na competência 

leitora de crianças e jovens; e, pretendendo compreender de que forma os mesmos se 
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relacionam, decidimos por examinar as correlações entre a memória de trabalho e a 

leitura.  

A memória de trabalho é um construto desenvolvido pela psicologia cognitiva 

para caracterizar e possibilitar a investigação acerca da capacidade das pessoas em 

manter o acesso a informações relevantes quando diante de processamento/distração 

concorrentes (ALLOWAY E ALLOWAY, 2013). Partindo da premissa de que a 

atividade da leitura requer o armazenamento de informações de forma concomitante ao 

processamento das mesmas, a hipótese que norteia o presente estudo é a de que a 

memória de trabalho possui uma estreita correlação com a aprendizagem da leitura.  

Desta feita, duas perguntas de pesquisa foram desenvolvidas: 

(a) Quais as correlações existentes entre a memória de trabalho e leitura? 

(b) O que caracteriza a relação entre capacidade de memória de trabalho e risco 

de transtorno de leitura entre os participantes deste estudo?  

A coleta de dados aconteceu nos meses de março, abril e maio de 2015. 

Participaram do estudo 45 alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I (entre 7 e 9 anos), 

todos de escolas públicas em Natal-RN. Os instrumentos de coleta utilizados foram: os 

testes de memória de trabalho (AWMA – Automated Working Memory Assessment); a 

Provinha Brasil (atividade diagnóstica que visa avaliar o nível de alfabetização e 

letramento dos alunos no Ensino Fundamental I); e o teste de inteligência fluída 

(RAVEN). 

A presente dissertação está organizada da seguinte maneira: no primeiro capítulo – 

Fundamentação Teórica – são delineados conceitos importantes e teorias que respaldam 

o estudo. São discutidas as concepções de memória de trabalho, e também são 

abordadas as teorias que embasam os processos envolvidos na aquisição da leitura, bem 

como a descrição de aspectos que definem a dislexia. No segundo capítulo – 

Metodologia – as escolhas metodológicas são apresentadas, incluindo as descrições da 

natureza da pesquisa, o procedimento de coleta, tabulação, classificação e análise dos 

dados. No terceiro capítulo – são apresentados os resultados e a discussão dos dados. 

Por fim, no capítulo dedicado às Considerações Finais, os principais achados deste 

estudo são retomados e as limitações e sugestões para futuras pesquisas são apontadas.  
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O presente capítulo tem como objetivo delinear conceitos importantes e teorias que 

respaldam esta pesquisa. São discutidas as concepções de memória de trabalho 

(ALLOWAY, 2013; BADDELEY, 1998; GATHERCOLE, 2006), a compreensão 

acerca de sua relevância na realização das mais diversas atividades acadêmicas, bem 

como a forte influência que exerce sobre o desempenho escolar. Também são abordadas 

as teorias que embasam os processos envolvidos na aprendizagem da leitura 

(ALLOWAY, 2006; DEHAENE, 2009), além do destaque dado à memória de trabalho 

durante o desenvolvimento dessas habilidades e a relação da mesma com os transtornos 

de leitura. Igualmente, descrevemos aspectos que definem a dislexia, bem como suas 

prováveis causas e intervenções. 

 

1.1 A APRENDIZAGEM DA LEITURA – DECIFRANDO O MUNDO ATRAVÉS 

DAS PALAVRAS 

Segundo Blomert e Froyen (2010), a linguagem escrita possui fundamental 

importância, visto que através dela podemos ultrapassar os limites da comunicação no 

tempo e no espaço. Saber ler e escrever é um direito essencial, que envolve dimensões 

individuais e coletivas; além de ser importante para o desenvolvimento socioeconômico 

e político, e para o aprimoramento do pensamento crítico e da participação ativa na 

sociedade (UNESCO 2005). 

 No entanto, segundo Dehaene (2009), apesar de sua notória relevância, saber ler é 

uma atividade cultural que foi desenvolvida há apenas alguns milhares de anos: a escrita 

teve seu nascimento há apenas cinco mil e quatrocentos anos e o próprio alfabeto surgiu 

somente três mil e oitocentos anos atrás. Diante disso, Dehaene (2009) enfatiza que, 

considerando-se a linha evolutiva do homo sapiens, não houve tempo suficiente para 

que nosso cérebro se aperfeiçoasse de maneira a desenvolver circuitos especializados 

em leitura. Portanto, como o cérebro não está biologicamente pronto para a leitura, esta 

prática deve ser adquirida deliberadamente através da instrução; o que, por sua vez, 

provoca mudanças substanciais na organização cerebral e afeta todo o processamento 

cognitivo a partir de então. 
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1.1.1 Como lemos? Uma perspectiva neurobiológica 

 

Acerca da aprendizagem da leitura, Dehaene (2009) levanta os seguintes 

questionamentos: Por que nosso cérebro primata lê?  Por que existe uma inclinação para 

a leitura? A essas indagações o autor dá o nome de “O paradoxo da leitura”. O mesmo 

assevera que o cérebro possui mecanismos corticais especializados no reconhecimento 

de palavras e que tais mecanismos se situam nas mesmas regiões cerebrais em todos os 

humanos. No entanto, o autor ressalta que nada nos preparou para que fossemos capazes 

de absorver linguagem através da visão, visto a escassez de tempo no decorrer da linha 

evolutiva no que diz respeito à possibilidade de formação de circuitos neurais 

especialmente voltados para a leitura. É por essa razão que se tem um paradoxo e, 

assim, mais uma pergunta vem à tona: Como, então, o cérebro primata aprendeu a ler? 

Para responder a essa interrogação, Dehaene (2009) propõe a teoria da 

reciclagem neural, uma teoria que refuta visões simplistas acerca do funcionamento do 

cérebro, ou seja, aquelas que o consideram infinitamente adaptável à cultura. Ele 

reconhece que apesar da adaptabilidade e capacidade de aprender do cérebro, essa 

mesma aprendizagem possui mecanismos fortemente especificados por nossos genes. 

De acordo com o autor, a capacidade para aprender é o resultado de um sofisticado 

processo evolucionário e alguns circuitos cerebrais sofrem adaptações a eventos 

externos durante esse transcurso. No entanto, nosso cérebro não é uma tábula rasa que 

apenas grava de forma arbitrária qualquer invenção cultural. Tampouco se trata de um 

órgão inflexível que ao longo dos tempos desenvolveu um “módulo” para a leitura. O 

que ocorre é que, nosso genoma – produto de milhares de anos de evolução – gera uma 

arquitetura cerebral parcialmente modificável com sérias limitações ao que podemos 

aprender. Novas invenções culturais só poderão ser incorporadas caso se encaixem 

nessa arquitetura. É preciso, portanto, que circuitos cerebrais que antes desempenhavam 

um determinado papel, sejam flexíveis o suficiente para que sejam convertidos a 

executarem outras funções.  

A teoria da reciclagem neural, portanto, sugere que os neurônios se reorientam 

ao longo dos anos, transformando uma antiga função antes utilizada para um objetivo 

específico no contexto de nosso passado evolucionário, em uma nova função mais útil 

no contexto cultural presente. Portanto, segundo essa hipótese, os circuitos cerebrais em 

crianças já estão preparados para a absorção da escrita e precisam ser minimamente 

reorientados. 

De fato, durante o primeiro ano de vida, as crianças já possuem faculdades que 

serão posteriormente recicladas para que a leitura ocorra; são elas: a consciência 
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fonológica e o reconhecimento da invariância visual. Com poucos meses após 

nascidas, reconhecem diferenças entre sons como ba e ga e o ritmo de sua língua 

materna. Além disso, áreas do cérebro que futuramente serão utilizadas para a produção 

oral e aquisição de habilidades gramaticais (Área de Broca) já são ativadas quando 

bebês de apenas três meses escutam frases. Durante os meses e anos que se seguem, o 

cérebro infantil passa a sistematicamente classificar, extrair e separar pedaços da fala, 

detectando regularidades, transições sonoras e a frequência com que determinadas 

palavras ocorrem. O vocabulário aumenta a cada dia e regras gramaticais são 

estabelecidas (DEHAENE, 2009). 

O modelo de aquisição de leitura apresentado pela psicóloga Britânica Uta Frith 

(1985) descreve em detalhes os três estágios que fazem parte desse processo. O primeiro 

deles é denominado logográfico e ocorre por volta dos cinco a seis anos de idade. De 

acordo com Frith, neste estágio, palavras são reconhecidas pelo sistema visual como se 

fossem objetos e faces. Durante essa fase, a criança faz uso de características visuais das 

palavras, como a cor e o formato das letras, bem como de sua orientação e curvatura. 

Considerada uma forma artificial de leitura, o reconhecimento de palavras através de 

seu formato sugere uma tentativa de mapear as mesmas aos seus significados, sem que 

haja a decodificação ou qualquer atenção à pronúncia. 

O segundo estágio é marcado pela associação de cadeia de letras a sua 

pronúncia, ou seja, a conversão de grafemas em fonemas. Portanto, ao redor dos seis a 

sete anos de idade, a palavra não é mais vista nem tratada de acordo com sua 

globalidade. Nessa etapa, chamada de etapa fonológica, estabelece-se o procedimento 

de decodificação e a criança aprende a voltar sua atenção aos pequenos constituintes das 

palavras. A descoberta e a compreensão de que a fala pode ser decomposta em fonemas, 

e que esses mesmos fonemas podem ser combinados e recombinados das mais diversas 

formas, dá lugar a uma verdadeira revolução mental no cérebro da criança (FRITH, 

1985). É nessa fase em que nasce a consciência fonológica, essencial para o 

subsequente desenvolvimento da capacidade de leitura.  

O terceiro estágio, de acordo com a hierarquia de Frith (1985), denomina-se 

ortográfico. Durante essa etapa, a leitura se automatiza e a criança não mais decifra as 

palavras através da decodificação, isto é, letra por letra. Assim, o tamanho da palavra 

passa progressivamente a não mais influenciar o tempo de leitura, visto que o sistema 

visual passa a fornecer um código cada vez mais compacto de palavras, representando 

de pronto a configuração do conjunto de letras. A natureza da palavra inteira e, 

principalmente, a sua frequência na língua desempenham um importante papel durante 
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essa fase. A via de decodificação, portanto, é gradualmente suplementada pela via 

lexical de leitura. Essas duas vias de leitura serão examinadas no item a seguir.  

  

1.1.2 As rotas de leitura. 

 Durante mais de 30 anos, muito se discutiu acerca da organização das vias 

mentais utilizadas para a leitura, dividindo opiniões de estudiosos. De acordo com 

Dehaene (2009), o seguinte questionamento tem sido alvo de inúmeros debates: nossa 

mente segue diretamente da palavra escrita até seu significado, sem acessar a sua 

pronúncia; ou, inconscientemente, transforma letras em sons e então sons em 

significados?  

 Para muitos, a transformação de letras em sons era considerada essencial, visto 

que a linguagem escrita era compreendida como um subproduto da linguagem falada. 

Portanto, verbalizar as palavras através de uma rota fonológica era tido como necessário 

para recuperar seus significados. No entanto, essa recodificação fonológica, 

consideravelmente mais lenta que o direto acesso lexical, era concebida por alguns 

como uma via de leitura que caracterizava leitores iniciantes. Assim, outra via passaria a 

ser acessada por leitores mais experientes, a via lexical, permitindo o acesso direto e 

rápido da palavra ao seu significado. 

 A Figura 01 permite visualizar o exposto acima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 01: Rotas lexical e fonológica 

Fonte: Apresentação ACERTA – III Semana do Cérebro (2014) 
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Podemos observar as duas rotas de leitura. Os quadros e setas demonstram as 

diversas etapas do processamento de palavras, começando da palavra escrita até a 

pronúncia oral. No exemplo, caso a palavra ‘táxi’ seja conhecida, temos a conversão 

direta grafema/fonema e a produção da fala em seguida. No entanto, se a palavra ‘táxi’ 

for desconhecida, a leitura envolve um maior número de processamentos, incluindo o 

processamento léxico semântico, a recuperação da pronúncia, para finalmente culminar 

na pronúncia oral. 

 Na atualidade, existe consenso acerca do funcionamento e dos papéis que cada 

uma das rotas de leitura desempenha. Ambas atuam de forma paralela e são 

reciprocamente reforçadas no momento da leitura. Dehaene (2009) enfatiza que os 

adultos acessam diretamente o significado das palavras através da rota lexical; mas 

também, continuam a fazer uso dos sons das palavras, ainda que de forma inconsciente. 

 Que área do cérebro, portanto, seria responsável por identificar as sequências de 

letras quando lemos e então redistribuir essas informações para que sejam 

compreendidas enquanto sons, significados, e padrões articulatórios? A seção seguinte 

explora esta temática.  

  

1.1.3 A caixa de letras 

 

 

 Conforme mencionado anteriormente, segundo Dehaene (2009), o cérebro 

possui áreas específicas para a leitura, resultantes da reciclagem neural. Essas áreas são 

responsáveis pela transmissão da identidade de uma sequência de letras para as regiões 

do cérebro que processam a linguagem.  

O hemisfério esquerdo, em especial, possui um importante papel no 

processamento da leitura. Em 1887, o neurologista francês Joseph-Jules Déjerine 

constatou que seu paciente Mr. C. apresentava um quadro que envolvia a perda seletiva 

do reconhecimento visual das palavras. Tal diagnóstico foi o primeiro a relacionar 

lesões dos giros angular, supramarginal e temporal superior esquerdo a quadros de 

perda da capacidade da leitura. O paciente, apesar de não conseguir identificar palavras, 

tinha sua acuidade visual preservada e ainda reconhecia objetos, faces e números; além 

de ter seu intelecto e linguagem totalmente preservados. A descoberta da síndrome, 

atualmente conhecida de “alexia pura”, permitiu a confirmação da presença de uma área 

cerebral especializada para a leitura. Localizada no lobo occipital temporal esquerdo, a 

área visual da forma da palavra, também chamada de caixa de letras3 (DEHAENE, 

                                                           
3 Os termos área visual da palavra e caixa de letras são respectivamente a tradução das terminologias: Visual word 

form area e the brain’s letterbox (DEHAENE, 2009). 
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2009), realiza a identificação visual das palavras. Em seguida, distribui essa informação 

visual invariante para inúmeras outras regiões espalhadas pelo hemisfério esquerdo do 

cérebro, que então cuidam de aferir significados, padrões sonoros e articulatórios às 

mesmas.  

Um primeiro modelo acerca do processamento cerebral da leitura foi proposto 

em 1892, logo após a descoberta de Déjerine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 02: Modelo antigo das bases neurais da leitura 

Adaptado de: Dehaene (2009) 

 

De acordo com a FIGURA 02, percebemos que o modelo clássico propõe um 

processamento de leitura simples e em cadeia, ou seja, a palavra escrita entra através do 

centro visual na forma de padrões visuais, e, em seguida, é enviada para o giro angular e 

chega até centro visual das letras. Na sequência, a ativação propaga-se até a área de 

Wernick - local responsável pelo som das palavras e logo depois para a área de Broca – 

onde padrões articulatórios são recuperados. Finalmente, a informação chega ao córtex 

motor, que controla os músculos. Os esquemas serial, linear e simples refletem o que se 

conhecia acerca do cérebro naquela época e também as comparações que se faziam 

entre as funções cerebrais e a propagação de energia. (DEHEANE, 2009) 

Na atualidade, estudos conduzidos com ressonância magnética funcional (RMf) 

permitem a ‘leitura do cérebro’ (DEHEANE, 2009). É possível construir imagens 

tomográficas detalhadas das funções cerebrais e, portanto, detectar as áreas que são 
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ativadas durante a leitura.  A FIGURA 03 mostra o processamento da leitura de acordo 

com um modelo mais moderno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 03: Visão moderna das redes corticais da leitura 

Adaptado de: Dehaene (2009) 

 

Nota-se que o processamento da leitura é mais complexo de acordo com esse 

modelo. A representação serial é substituída por uma em que diversas funções operam 

paralelamente. Inúmeras e intrincadas operações são necessárias para que palavras 

sejam reconhecidas e múltiplas áreas cerebrais são ativadas durante a leitura. As 

mensagens enviadas se cruzam constantemente e todas as conexões acontecem de forma 

bidirecional, isto é, quando a região A se conecta a região B, uma projeção contraria de 

B para A também ocorre (DEHAENE, 2009). 

As principais regiões cerebrais envolvidas no processamento da leitura podem 

ser observadas na FIGURA 04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 04: Representação didática das áreas cerebrais associadas à leitura 

Fonte: Amaro Jr., Casella e Costa (2011) 
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As seguintes estruturas neurais exercem um papel fundamental durante a leitura: 

região occipital (a), temporal posterior (b), giros angular e supramarginal do lobo 

parietal (c) e o giro frontal inferior (d). A percepção visual da palavra ocorre na área 

visual primária (a), localizada nos lobos occipitais de ambos os hemisférios. A área de 

Wernick encontra-se na porção posterior do giro temporal e, encarrega-se da 

compreensão e interpretação simbólica da linguagem. Já os giros angular e 

supramarginal (b) ficam responsáveis pela análise fonológica das palavras. A área 

secundária da visão, formada pela junção dos lobos temporal e occipital (c). Destacam-

se os giros lingual e fusiforme, como também, as partes do temporal médio responsáveis 

pela análise visual das palavras. Já a decodificação fonológica fica a cargo da área de 

Broca, encontrada no giro frontal inferior esquerdo (d). Todas essas regiões são 

encarregadas pelos diferentes processos que ocorrem durante o ato da leitura em nível 

cerebral: processo visual, fonológico, semântico e espacial.  

Assim, aprender a ler, requer uma eficiente conexão entre as áreas visuais e as 

regiões da linguagem (DEHAENE, 2009). No entanto, o que acontece quando essa 

conexão não acontece? Que consequências essa deficiência pode trazer para a aquisição 

da leitura e consequentemente para a competência leitora? A seção seguinte explora os 

transtornos de leitura, suas possíveis causas e características, bem como as intervenções 

para que esse déficit de aprendizagem seja superado. 

 

1.2 TRANSTORNOS DE LEITURA  

 

 Os transtornos de leitura se assemelham à obesidade e à hipertensão, na medida 

em que ocorrem em gradações. Em outras palavras, a habilidade e a inabilidade em ler 

se apresentam dentro de um continuum no qual a dislexia pode variar em diversos graus 

de gravidade. A dislexia é um transtorno neuro comportamental que possui taxas de 

incidência entre 5 a 20% em países como os Estados Unidos, por exemplo; é uma 

dificuldade específica que envolve os sons, e não o significado da língua falada 

(SHAYWITZ, 2003). 
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1.2.1 Dislexia: quando a leitura não acontece.  

 

A dislexia é um tema ainda pouco compreendido pela comunidade escolar e 

pelas famílias. O desconhecimento, a desinformação e muitas vezes a informação 

imprecisa, desencadeiam um conjunto de mitos sobre esse transtorno de aprendizagem. 

Algumas pessoas acreditam que ela seja um problema visual (corrigível através de 

tratamento ocular); outras pensam ser um problema de audição e muitas acreditam que 

os disléxicos possuem algum tipo de retardo mental.  

De acordo com a International Dyslexia Assocation (IDA), a dislexia é uma 

dificuldade específica de aprendizagem e possui origem neurobiológica. É caracterizada 

por dificuldades presentes no reconhecimento de palavras de forma correta e/ou fluente 

e também por dificuldades nas habilidades de soletração e decodificação. Essas 

dificuldades resultam, em geral, de um déficit no componente fonológico muitas vezes 

inesperado em relação a outras habilidades cognitivas e à disponibilidade de aulas 

eficazes. (Tradução da autora) 4. 

Na atualidade, graças aos vários estudos comportamentais e de neuroimagem 

que investigam o assunto (DEHEANE, 2009; DE JONG, 1998; GATHERCOLE, 

ALLOWAY, WILLIS, ADAMS, 2006; SMITH-SPARK, FISK, 2007, para citar 

alguns.), é possível identificar alguns traços característicos da dislexia. De acordo com 

Dehaene (2009), a dislexia pode ser compreendida como uma dificuldade 

desproporcional relacionada à aquisição da leitura. O autor afirma que essa dificuldade 

não é atribuída a qualquer espécie de retardo mental, déficit sensorial ou histórico 

familiar problemático. Portanto, é importante ressaltar que nem todo leitor não 

proficiente é disléxico. Uma série de outras causas pode servir de explicação para 

dificuldades relacionadas à leitura, tais como: diagnósticos errôneos acerca de déficits 

auditivos, baixo QI, um ambiente educacional precário, ou até mesmo a complexidade 

de regras da escrita. 

 No que diz respeito às origens neurobiológicas da dislexia, Dehaene (2009) 

afirma que desde 1950 sabe-se da hereditariedade do transtorno e que diversos estudos 

conduzidos principalmente na Universidade de Colorado pelo pesquisador John 

DeFries, comprovam que tal transtorno de leitura é geneticamente herdado.  

Apesar das inúmeras pesquisas acerca de temática, ainda não existe consenso no 

que diz respeito à natureza exata da dislexia. Dehaene (2009) ressalta que alguns 

                                                           
4 Dyslexia is a specific learning disability that is neurobiological in origin. It is characterized by difficulties with 

accurate and/or fluent word recognition and by poor spelling and decoding abilities. These difficulties typically result 

from a deficit in the phonological component of language that is often unexpected in relation to other cognitive 

abilities and the provision of effective classroom instruction. 
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estudos apontam para uma anomalia no processamento fonológico (RAMUS, 2003; 

VELLUTINO, FLETCHER, SNOWLING, E SCANLON, 2004); enquanto outros 

sinalizam em direção a déficits na atenção viso espacial (VALDOIS, BOSSE, E 

TAINTURIER, 2004; BOSSE, TAINTURIER, E VALDOIS, 2007). Grande parte dos 

estudos na atualidade tem como foco a importância do papel da decodificação na 

aquisição da leitura. De fato, como assevera Dehaene (2009), a maioria das crianças 

disléxicas apresenta um déficit relacionado especificamente à conversão de símbolos 

escritos em sons. O processamento fonológico e sua relevância para leitura serão 

detalhados na seção a seguir. 

 

1.2.2 Déficit no processamento fonológico? 

 

 Pesquisas modernas acerca da dislexia emergiram por volta de 1970. Naquela 

época, estudiosos observaram que as dificuldades que os disléxicos encontravam ao ler 

estavam relacionadas ao processamento de palavras. Portanto, alguns pesquisadores 

chegaram a apontar anomalias nos movimentos dos olhos como causa da dislexia. 

Porém, com o passar dos anos e graças a estudos que passaram a investigar o transtorno 

mais profundamente, principalmente em nível neurobiológico, os mecanismos por trás 

desse déficit puderam ser mais bem identificados e compreendidos.  

Dehaene (2009) sugere que a dislexia seria um déficit na leitura que pode ser 

explicado por uma dificuldade relacionada à decodificação de palavras, que, por sua 

vez, é decorrente de uma deficiência no processo de conversão de grafemas em 

fonemas. Segundo o autor, a comunidade científica da atualidade, em sua maioria, 

aponta o déficit no processamento fonológico como causa subjacente à conversão de 

letras em sons.  De fato, quando comparadas com crianças típicas, as crianças disléxicas 

apresentam dificuldades em testes de consciência fonológica, não conseguem identificar 

rimas, segmentar palavras em componentes fonéticos ou realizar novas combinações 

mentais utilizando sons para formar novas palavras.  

É importante ressaltar que a consciência fonológica apresenta um ganho na 

medida em que a criança passa a aprender a ler. Por esse motivo, segundo Dehaene 

(2009), quando se fala em consciência fonológica, fica difícil separar as causas das 

consequências, isto é, não se sabe ao certo se as crianças desenvolvem dificuldades de 

leitura porque possuem déficits no processamento fonológico; ou, se essa mesma 

consciência fonológica sofre impactos devido às dificuldades de leitura. Apesar de 

parecer que tais questões não contêm respostas precisas, o que se sabe é que existem 
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meios de se prevenir que crianças cheguem até a idade escolar sem qualquer 

possibilidade de previsão acerca de futuras dificuldades de leitura.  

Um estudo longitudinal conduzido na Finlândia por Heikki Lyytinen 

(LEPPANEN et.al., 2002; RICHARDSON, LEPPANEN, LEIWO E LYYTINEN, 

2003), mostrou que bebês aos seis meses de idade, considerados em risco de transtorno 

de leitura (após entrevista conduzida com os pais e a identificação de predisposição 

genética para a dislexia) já apresentavam uma capacidade reduzida em identificar e 

classificar determinados sons. Gravações de potenciais cerebrais evocados desses 

mesmos bebês demonstraram um desvio nos padrões ocorridos na região cerebral 

responsável pela linguagem (temporal esquerda) e foram preditivos no que diz respeito 

às dificuldades de leitura subsequentes. 

Dehaene (2009) ressalta que os estudos conduzidos revelam uma forte ligação 

entre as habilidades fonológicas apresentadas desde cedo em crianças e a facilidade com 

que a aquisição da leitura acontecerá no futuro. A maioria das crianças disléxicas, 

portanto, parecem sofrer, especialmente, de uma representação deficitária de sons 

falados; e, esse funcionamento precário impede o processamento preciso de palavras 

faladas e a consequente associação com seus respectivos símbolos visuais.   

Dehaene (2009) também afirma que, apesar de ser um tema controverso, estudos 

sugerem que algumas crianças disléxicas não apenas possuem déficits no processamento 

de sons falados, mas também apresentam deficiências na percepção auditiva, isto é, que 

vão além da linguagem (AHISSAR et. al., 2000; TEMPLE et. al., 2000; BRIER et.al., 

2001; CESTNICK, 2001; BRIER, GRAY, FLETCHER, FOORMAN, E KLAAS, 

2002). Ocasionalmente, pesquisas sugerem que déficits de atenção visual também 

ocorrem em disléxicos, como por exemplo, na percepção de movimento e de contraste. 

(EDEN et. al., 1996; DEMB, BOYNTON, E HEEGER, 1997; DEMB, BOYNTON, 

BEST, E HEEGER, 1998; DEMB, BOYNTON E HEEGER, 1998).  

Assim, o diagnóstico da dislexia é altamente complexo, na medida em que é 

bastante difícil separar as causas, consequências e demais comorbidades associadas ao 

transtorno. Além das deficiências visuais e auditivas, outras também podem ocorrer 

paralelamente, como problemas sensoriais. A comunidade científica se divide quando se 

trata de enumerar e identificar quais déficits são apenas coincidentes à dislexia e quais 

são considerados como causas do transtorno.   

Apesar dos avanços em pesquisas que buscam compreender a dislexia, ainda é 

muito debatida a questão sobre o processamento fonológico e seu papel como único 

causador do transtorno. Tendo em vista que a leitura é uma atividade complexa e que 

integra múltiplas funções cerebrais, alguns estudiosos propuseram outras bases 



30 
 

hipotéticas a fim de explicarem a dislexia, tais como: déficits relacionados à 

automatização de habilidades adquiridas – competência que envolve o cerebelo 

(NICOLSON, FAWCETT, E DEAN, 2001).  

O pesquisador francês Franck Ramus e seus colaboradores discordam 

veementemente dessa visão mais ampla da dislexia. (RAMUS, PIDGEON, E FRITH, 

2003). Segundo Ramus (2003), a fragilidade no processamento fonológico constitui a 

origem do transtorno; ainda que outras dificuldades concomitantes (como déficits em 

funções motoras, visuais e auditivas) estejam associadas ao déficit de leitura.  

Dehaene (2007), por sua vez, alerta que a ideia de uma causa única para a 

dislexia deve ser questionada, uma vez que, como mencionamos anteriormente, o 

transtorno de leitura é bastante complexo e, portanto, não deve ser visto de forma 

reducionista. O autor assevera que a dislexia ocorre devido a um déficit conjugado de 

processamento fonológico e de atenção visual.   

No entanto, ainda que não exista consenso acerca dos fatores que causam a 

dislexia, é importante responder a seguinte pergunta: quais as possíveis intervenções 

para o tratamento da dislexia? A seção a seguir tratará da temática.  

 

1.2.3 Possíveis intervenções para o tratamento da dislexia  

 

Primeiramente, para que possamos falar em intervenções para o tratamento da 

dislexia, se faz necessário discorrer sobre o processo que envolve o diagnóstico da 

mesma. De acordo com Shaywitz (2003), alguns fatores como: a história familiar, 

peculiaridades na fala e o histórico escolar podem ser considerados como preditores da 

dislexia. A autora afirma que as avalições diagnósticas da dislexia partem da premissa 

de sua própria definição: uma dificuldade de leitura presente em um indivíduo (adulto 

ou criança) que possui grau de inteligência dentro da normalidade; demonstra forte 

motivação em aprender; e está exposto às condições educacionais adequadas. Segundo 

Shaywitz (2003), são três os passos a serem considerados no processo de avaliação: a) 

estabelecer uma dificuldade de leitura de acordo com a idade e o grau de instrução; b) 

reunir evidências de que tais dificuldades são “inesperadas” para aquela faixa etária, 

para determinado grau de instrução e de inteligência, ou desempenho profissional; c) 

demonstrar evidências referentes a um déficit fonológico – de forma isolada – ou seja, 

atestando que funções de linguagem superiores permanecem inalteradas.   

Para dar início ao primeiro passo, testes de leitura avaliam os dois componentes 

envolvidos no ato de ler: decodificação (identificar palavras) e interpretação 

(compreender o que está sendo lido). A avaliação, portanto, tem como objetivo 



31 
 

mensurar o desempenho na leitura de palavras, bem como, o entendimento do que se lê. 

Também se faz uso de pseudopalavras no diagnóstico da dislexia. Pseudoplavras são 

palavras inventadas, ou seja, não fazem parte de nenhuma língua, portanto, são palavras 

desconhecidas e impossíveis de terem sido memorizadas. Tais palavras - apesar de 

estranhas - são pronunciáveis e testam a habilidade das crianças em mapear letras em 

sons. Alguns exemplos de pseudopalavras em ordem crescente de dificuldade são: ner, 

plor, lin, bres, trom, lher. Em outras palavras, o indivíduo que tem a consciência 

fonológica desenvolvida e intacta, consegue ler tais palavras (SHAYWITZ, 2003).  

Os testes de interpretação textual são geralmente feitos através da leitura 

silenciosa. Os escores nesse caso não dependem tanto da habilidade que envolve a 

acurácia com que se decodifica e se pronuncia cada palavra individualmente, mas sim 

com a habilidade de inferir o significado de uma passagem do texto. Em geral, os 

disléxicos demonstram maiores dificuldades em decodificar do que em interpretar. Já os 

testes de leitura oral – ler passagens de textos em voz alta – podem indicar insegurança 

no momento de decodificar palavras (SHAYWITZ, 2003).  

Após o primeiro passo da avaliação, Shaywitz (2003) assevera que algumas 

características estão presentes no diagnóstico da dislexia: a) dificuldades em ler palavras 

isoladas; b) dificuldades em decodificar pseudopalavras ou palavras não familiares; c) 

habilidade de interpretação textual, em geral, superior à habilidade de decodificação; d) 

leitura em voz alta com baixa acurácia; e) leitura lenta; f) escrita pobre.  

 O segundo passo da avaliação consiste em levantar evidências que atestem a 

capacidade de aprendizagem do indivíduo. De acordo com Shaywitz (2003) é 

importante frisar que não existe uma maneira única para se fazer isso, portanto, ações 

como: entrevistar e observar a criança; fazer uso de testes de habilidades cognitivas; 

levantar dados sobre o desempenho acadêmico e vocacional; entre outros, podem servir 

como instrumentos de diagnóstico. A autora ressalta que as texturas da vida de cada 

indivíduo, bem como as suas conquistas acadêmicas revelam mais sobre seu grau de 

aprendizagem do que os testes de habilidades cognitivas. Isso porque, com o passar do 

tempo, a dislexia acaba limitando a habilidade de ler, o que pode artificialmente 

diminuir os escores nos testes de QI. Para Shaywitz (2003) a descoberta do modelo 

fonológico diminui drasticamente o papel dos testes de inteligência no diagnóstico da 

dislexia.  

O terceiro passo consiste em investigar se a criança possui um déficit fonológico 

isolado, ou seja, sua habilidade geral para a linguagem permanece relativamente intacta. 

Um teste aplicado para esse propósito requer que o indivíduo separe uma palavra e 

apague um fonema em específico. Por exemplo, o examinador pergunta à criança: 
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“Você consegue dizer boi sem o b?” (oi). Aqueles que não conseguem quebrar as 

palavras faladas em fonemas não conseguirão ligar letras aos sons.  

Após o diagnóstico da dislexia, é importante que as intervenções sejam feitas. 

Vale ressaltar que a dislexia é uma condição crônica e persistente, o que significa dizer 

que não se trata de um atraso transitório no desenvolvimento. O GRÁFICO 01 mostra a 

trajetória referente às habilidades de leitura (de leitores proficientes e leitores não 

proficientes) com o passar do tempo.  No eixo vertical temos os escores em testes de 

leitura, e no eixo horizontal temos a idade. Ambos os grupos (leitores proficientes - 

curva cheia; e leitores não proficientes – curva pontilhada) apresentam um melhor 

desempenho nas habilidades de leitura com o passar dos anos, mas a lacuna entre os 

dois grupos permanece (SHAYWITZ, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 01 - Habilidade de leitura – leitores proficientes e não proficientes 

Fonte: Shaywitz (1996) 

 

Portanto, a persistência da dislexia é uma forte razão para que as intervenções 

sejam feitas desde cedo. Algumas delas apresentadas por Shaywitz (2003) são: a) 

instruções devem acontecer para pequenos grupos (entre 4 a 5 alunos); b) tempo 

suficiente (entre 60 a 90 minutos por dia) deve ser utilizado para trabalhar as 

habilidades de leitura; c) suporte adequado deve ser dado à criança até que ela consiga 

ler de forma correta e fluente (para a sua faixa etária); d) acesso ao material gravado; e) 
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tecnologia assistiva (software: print-to-speech e speech-to-print); f) tempo adicional 

para a realização de provas, entre outras.  

É importante frisar que o progresso da aprendizagem em diversos âmbitos 

acadêmicos como o da leitura, da matemática e das ciências também está intimamente 

ligado à memória de trabalho.  A seção seguinte destina-se à definição desse construto e 

discorre sobre relação da memória de trabalho com a aprendizagem da leitura.   

 

 

1.3 MEMÓRIA DE TRABALHO - DEFININDO CONCEITOS  

 

Esta seção é destinada à definição de memória de trabalho (MT) e à 

apresentação dos diversos modelos de MT desenvolvidos ao longo dos anos. O papel da 

memória de trabalho no processo de aprendizagem da leitura e sua estreita ligação com 

o desenvolvimento escolar também são abordados.  

 

1.3.1 O que é memória de trabalho?  

 

Antes de se traçar um panorama acerca dos diversos modelos de memória de 

trabalho apresentados por alguns estudiosos, é necessário perguntar: o que é memória? 

Segundo Baddeley e Gathercole (1993), a memória é uma aliança entre sistemas que 

trabalham conjuntamente, e não deve ser considerada como um único órgão à 

semelhança do coração, por exemplo. O autor enfatiza que através dela temos a grande 

possibilidade de aprender com o passado, bem como de predizer o futuro. 

 

1.3.1.1 Sistemas de memória 

 

Baddeley (1993) argumenta que a memória não se configura em um sistema 

unitário, e sim numa gama de sistemas que interagem entre si, cada um deles capaz de 

codificar e registrar informações, armazenar e disponibilizá-las para serem recuperadas. 

Neste sentido, o autor acrescenta que existe consenso considerável em se dividir a 

memória em: (1) memória sensorial; (2) memória de curto prazo ou memória de 

trabalho (MT); e (3) memória de longo prazo. 

No modelo proposto por Baddeley (1993) a memória sensorial envolve a 

percepção visual e auditiva.  Já a memória de trabalho refere-se ao armazenamento 

temporário de informações. Finalmente, a memória de longo prazo guarda dados por um 

período razoável de tempo através de um sistema de armazenamento mais duradouro. 
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Baddeley (1993) afirma que a memória de longo prazo muitas vezes é definida de forma 

não unitária, como por exemplo, em memória episódica e semântica, ou, em memória 

implícita e explicita. 

Segundo Baddeley (1993), a memória episódica é responsável por armazenar 

informações que envolvem incidentes determinados como, por exemplo, uma visita ao 

médico; já a memória semântica envolve conhecimento de mundo.  O mesmo assevera 

que alguns teóricos também utilizam os termos memória direta e indireta, e outros falam 

em memória declarativa e não declarativa; sendo que a memória declarativa é aquela 

que faz referência a fatos e eventos e a não declarativa, a todo o resto.5  

A FIGURA 05 mostra a relação existente entre as memórias de curto prazo, 

memória de trabalho e a memória de longo prazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 05: Representação didática das memórias de curto e longo prazo e memória de 

trabalho 

Fonte: Adaptado de Baddeley (1993) 
 

De acordo com o modelo apresentado acima, a memória de trabalho exerce um 

importante papel na medida em que faz uma ponte entre as memórias de curto e longo 

prazo. Para melhor compreensão acerca da memória de trabalho, apresentamos a seguir 

um histórico abordando importantes descobertas acerca de sua origem. 

                                                           
5 Visto que exclusivamente a memória de trabalho é foco do presente estudo, os demais sistemas de memória foram 

descritos de maneira breve. Para maiores informações acerca da temática, sugiro as seguintes leituras: BADDELEY, 

A.D.; HITCH, G. Working Memory. In G. Bower (Ed.), The psychology of learning and motivation, 8, p. 47-90. 

New York: Academic Press, 1974./ BADDELEY, A.D; GATHERCOLE, S.E. Working Memory and Language. 

Essays in Cognitive Psychology. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1993.  
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1.3.1.2 A memória de trabalho – córtex pré-frontal 

 

Em 1848, o caso de Phineas Gage causou espanto na a comunidade médica e foi 

notícia nos principais jornais. Gage era capataz em uma ferrovia e teve seu cérebro 

perfurado por um varão de ferro durante uma explosão, mas não morreu. Após 74 dias 

no hospital, ele conseguiu sair da cama e foi para casa. Na ocasião, o médico J.M. 

Harlow observou que o paciente comia e dormia normalmente e sua memória de longo 

prazo estava intacta. No entanto, Phineas havia se tornado uma outra pessoa. Antes do 

acidente ele era descrito como sendo um homem educado, trabalhador e um dos mais 

eficientes na companhia ferroviária. Depois do acidente ele se tornou alguém infantil, 

profano, depressivo, e com um temperamento explosivo. Gage fazia planos 

constantemente, inventava novas ideias, mas nunca os cumpria; perambulava pelas ruas 

e comprava coisas sem o seu cuidado usual com os preços. (ALLOWAY, R.G.; 

ALLOWAY, T.P, 2013). 

O acidente de Phineas pode ser considerado um marco na medida em que, antes 

do ocorrido, ainda existiam debates consideráveis acerca da natureza do cérebro e sobre 

a maneira como o mesmo influenciava comportamento humano (se é que realmente 

influenciava). Graças a ele e ao fato de que seu médico pode documentar a mudança 

dramática em seu comportamento, os cientistas obtiveram, então, a confirmação de que 

o comportamento humano é diretamente ligado ao cérebro (ALLOWAY, R.G.; 

ALLOWAY, T.P, 2013).  

Em 1870, o cientista Escocês David Ferrier descobriu a localização da memória 

de trabalho no cérebro. Durante o século XIX, muitos dos avanços concernentes à 

ciência do cérebro se tornaram possíveis graças a técnicas como a ablação – cortar fora 

um pedaço do cérebro para verificar que habilidades seriam afetadas – e estimulação 

galvânica- estimular uma porção exposta do cérebro com condutores elétricos. Ferrier 

conduziu diversos experimentos e trouxe avanços para a melhor compreensão do córtex 

cerebral. Através da ablação da parte frontal do cérebro de chimpanzés, o cientista 

constatou que os animais que antes demonstravam interesse pelo ambiente em que 

viviam, tornavam-se preguiçosos, apáticos, sofriam uma espécie de ‘degradação mental’ 

além de perderem a habilidade de focar a atenção.  Foi então que Ferrier soube que o 

comportamento de Phineas era bastante similar ao dos chimpanzés. Ao investigar as 

lesões de Phineas, ele verificou que as imagens do crânio do homem eram compatíveis 

com as mesmas regiões do cérebro dos macacos e assim passou a publicar seus achados  
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(ALLOWAY E ALLOWAY, 2013). Hoje, portanto, sabemos que a memória de 

trabalho está localizada no córtex pré-frontal.  

Segundo Alloway (2013, p. 4): 

 

A habilidade de moderar nossas emoções, de controlar o que dizemos e 

fazemos, de formular planos e executá-los, de fazer aritmética mental, 

perceber a necessidade dos outros, focar no que é positivo e descartar o 

negativo, rapidamente mudar de uma atividade para outra, escrever e levar 

uma conversa adiante, associar nomes a rostos, tudo isso seria impossível 

sem a memória de trabalho. Não foi à toa que Phineas mudou (Tradução da 

autora). 6 

 

Em seguida, apresentamos alguns dos modelos de memória do trabalho 

desenvolvidos por diversos autores e pesquisadores objetivando traçar um panorama 

acerca da MT no respeitante aos seus sistemas e subsistemas, bem como de suas 

respectivas funções.  

 

1.3.2 Modelos de Memória de Trabalho. 

 

Desde muito cedo, por volta de 1890, através do psicólogo americano William 

James, e em 1949, com Donald Hebb, já se postulava a possibilidade de fragmentação 

da memória em subcomponentes. No entanto, foi apenas na década de 70 que se propôs 

a divisão entre memória de curto prazo e memória de longo prazo. 

Ainda durante os anos 60, havia enorme controvérsia a respeito da temática e a 

época foi marcada por uma diversidade de modelos de memória. A maioria deles 

apontava os três tipos de memória anteriormente mencionados: memória sensorial, 

memória de curto prazo e memória de longo prazo. O modelo mais conhecido é o 

exposto por Richard Atkinson e Richard Shiffrin em 1968 que pode ser observado na 

FIGURA 06 a seguir.  

 

 

 

 

                                                           
The ability to moderate our emotions, to control what we say and do, to form a plan and execute it, to do mental 

math, to perceive the need of others, to focus on the positive and disregard the negative, to quickly shift between 

tasks, to write and carry on a conversation, to put names together with faces, all would be impossible without 

working memory. No wonder Phineas changed. 
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FIGURA 06: Modelo de Memória de Trabalho proposto por Atkinson e Shiffrin, 1968.  

Fonte: Adaptado Atkinson e Shiffrin, 1968. 

 

Considerado um modelo linear, de acordo com Baddeley (1993), o mesmo parte 

do princípio de que informações advindas do ambiente passam por uma série de 

registros temporários de informação sensorial e se encaminham para um local de 

armazenamento de curta duração. Este sistema funciona como uma verdadeira memória 

de trabalho, na medida em que é responsável por manipular tais informações e conectá-

las com a memória de longa duração. Neste modelo, fica clara a importância do 

armazenamento de curto prazo, uma vez que sem a mesmo não é possível aprender algo 

novo e tão pouco recuperar informações antigas.  

Em 1970, ainda eram muitos os modelos de memória de curto prazo. Apesar 

disso, já havia um consenso geral de que o papel da mesma seria atuar enquanto 

memória de trabalho (MT), e que ela teria uma capacidade limitada de armazenamento e 

também de processamento. Nesse cenário, em 1974, Baddeley e Hitch propuseram o 

Modelo Paralelo ou Tripartite de memória de trabalho. A FIGURA 07 a seguir 

demonstra esse modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 07: Modelo Tripartite da Memória de Trabalho- Baddeley e Hitch, 1974. 

Fonte: Adaptado de Baddeley e Hitch 1974 
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No intuito de melhor compreender a MT, os pesquisadores decidiram isolar 

alguns de seus subcomponentes, haja vista acreditarem que ela seria um sistema 

complexo e flexível. Portanto, dividiram a MT em três componentes: a) alça fonológica, 

responsável por armazenar informações de ordem fonológica; b) esboço viso espacial, 

encarregado em processar informações visuais. c) executivo central, encarregado por 

controlar e coordenar as funções entre esses dois componentes. 

 Em 2000, Baddeley fracionou o executivo central adicionando um quarto 

componente ao seu modelo anterior (FIGURA 08). O chamado buffer episódico - 

sistema de armazenamento de informações episódicas - teria o encargo de integrar 

pedaços de informações advindas de uma gama de outras fontes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 08: Modelo de Memória de Trabalho- Baddeley 2000. 

Fonte: Adaptado de Baddeley e Hitch 2000 

 

Alloway enfatiza que o modelo de MT apresentado por Baddeley tem sido 

respaldado por evidências advindas dos mais diversos tipos de estudos: com crianças 

(ALLOWAY, GATHERCOLE & PICKERING, 2006; ALLOWAY, GATHERCOLE, 

WILLIS E ADAMS, 2004; BAYLISS, JARROLD, GUNN E BADDELEY, 2003; 

GATHERCOLE, PICKERING, AMBRIDGE, E WEARING, 2004), com participantes 

adultos (KANE et. al., 2004), pacientes neuropsicológicos e, pesquisas com 

neuroimagem (JONIDAS, LACEY, E NEE, 2005). 
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 Mesmo após vários estudos e proposições dos mais diversos modelos de 

memória de trabalho, controvérsias ainda existem. Porém, segundo afirma Wen 

(2012b), os psicólogos cognitivos parecem concordar sobre alguns aspectos que dizem 

respeito à MT, como sua natureza, estrutura e funções. O mesmo ressalta três 

importantes características acerca do construto: a) capacidade limitada, levando em 

consideração que a MT é capaz de armazenar uma pequena quantidade de informação – 

geralmente por apenas alguns segundos (CARRUTHERS, 2013); b) a existência de 

certo consenso entre psicólogos cognitivos acerca dos componentes que a compõem 

(dois componentes de armazenamento de domínios específicos, e um componente de 

armazenamento de domínio geral) e c) o importante papel que a memória de longo 

prazo possui no desempenho da memória de trabalho.  

Segundo Wen (2014), a chegada de informação através das diferentes 

modalidades (fonológica, visual, espacial) é primeiro processada em nossa MT. De 

forma simultânea, representações de longo prazo são ativamente construídas. Em 

contrapartida, a ativação e recuperação de determinada informação da memória de 

longo prazo poderá requerer nova etapa de organização e planejamento através da MT 

antes de ser produzida. Um exemplo dessa troca reside no planejamento da fala, visto 

que apenas partes relacionadas ao monitoramento e organização da fala são realizadas 

pela MT, outras habilidades como quando dar a vez ao falar e a forma apropriada de se 

dirigir ao interlocutor, estão gravadas na memória de longo prazo (LEVELT, 1989). 

Portanto, como bem escrevem Wen, Mota e McNeill (2013), a MT atua como um 

importante elo entre a cognição e o mundo real. 

 Fica evidente, portanto, que independente do modelo de MT adotado, o 

constructo é de grande relevância no desempenho de diversas funções cognitivas já 

mencionadas e certamente possui um importante papel na aprendizagem e na aquisição 

da leitura, como veremos a seguir.  

 

1.3.3 Qual é o papel da memória de trabalho na aprendizagem da leitura? 

 

 A memória de trabalho desempenha um importante papel na aprendizagem e, 

portanto, na trajetória acadêmica de alunos; desde o ingresso no sistema escolar até a 

vida adulta. Alloway (2009) assevera que existem na atualidade diversos estudos e 

evidências que demonstram a relação entre a capacidade da MT e a aquisição de 

conhecimento; e que essa ligação pode ser observada no desempenho em exames 

nacionais escolares que mensuram competências em linguagem e em matemática 

(ALLOWAY, GATHERCOLE, ADAMS, ET AL., 2005; GATHERCOLE E PICK- 
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ERING, 2000; GATHERCOLE, PICKERING, KNIGHT, E STEGMANN, 2004; 

ALLOWAY, GATHERCOLE, WILLIS, AND ADAMS 2004). Os mesmos estudos 

revelam a existência de uma forte relação entre o grau de dificuldade de aprendizagem 

de alunos e os déficits na MT: isto é, crianças com alto grau de deficiência cognitiva 

demonstram maiores prejuízos na MT quando comparadas com aquelas que apresentam 

dificuldades acadêmicas moderadas (GATHERCOLE et. al., 2004).  

Portanto, alunos que apresentam déficits na MT têm mais dificuldade para 

completar tarefas em sala de aula, visto que não são capazes de simultaneamente 

processar e armazenar informações em quantidades suficientes e de forma eficiente. 

Seguir instruções e lembrar-se de detalhes sobre o que está sendo executado torna-se 

complicado quando se perde informações cruciais ao longo do caminho. Fica evidente, 

então, que a MT exerce um papel primordial para o armazenamento de informações 

enquanto outros dados são manipulados simultaneamente durante atividades escolares.  

Através de estudos e observações conduzidas em escolas, Gathercole (2004) traz 

um exemplo de como déficits na MT impactam a realização de atividades. Crianças com 

baixa MT verbal foram observadas durante a condução de uma tarefa de rima, sendo 

que tinham que esperar que quatro linhas fossem lidas antes de reportar quais palavras 

rimavam (GATHERCOLE, 2004; ALLOWAY 2004). Os alunos que não conseguiram 

realizar a tarefa tiveram dificuldades em armazenar e processar informações de forma 

simultânea. A pesquisadora ainda ressalta que a explicação para tal fracasso se deve à 

demanda excessiva da MT dessas crianças, isto é, acima da capacidade e do limite da 

mesma.  

Alloway (2006) também enfatiza que déficits na MT limitam o aprendizado, 

visto que a MT é responsável por integrar informações armazenadas na memória de 

longo prazo com aquelas na memória de curta duração. Portanto, crianças com baixa 

MT apresentam dificuldades em conduzir tarefas presentes em inúmeras situações em 

sala de aula durante toda a trajetória escolar. Já no respeitante aos déficits relacionados 

à aprendizagem da leitura, Alloway (2006) sugere que os mesmos são geralmente 

caracterizados por dificuldades em dominar algumas habilidades como, por exemplo, 

reconhecer palavras, soletrar e compreender textos. 

De fato, estudos evidenciam a relação ente o processamento fonológico e a 

competência leitora sugerindo que déficits no processamento fonológico são 

característicos em crianças com transtornos de leitura (ACKERMAN E DYKMAN, 

1993; MANN, LIBERMAN, E SHANKWEILER, 1980; ROODENRYS E STOKES, 

2001).  
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No que se refere às tarefas de memória de trabalho verbal, as evidências 

apontam em sua maioria para um decréscimo significativo nas mesmas entre crianças 

com déficits de leitura quando comparadas com crianças que possuem desenvolvimento 

típico (SIEGEL E RYAN, 1989). De acordo com Siegel (1989), transtornos de leitura 

parecem envolver um déficit generalizado da MT.  

 

1.3.3.1 A memória de trabalho - um sistema com capacidade limitada 

 

De acordo com Conway, Macnamara e Abreu (2011), a memória de trabalho 

(MT) é um construto que foi desenvolvido pela psicologia cognitiva com o objetivo de 

compreender a maneira como os seres humanos conseguem manter o acesso a 

informações relevantes quando precisam processar concorrentemente ou enfrentam 

distrações. Os autores citam o exemplo que envolve a reserva de um voo através da 

Internet. Para pesquisar voos precisamos manter em mente a cidade de onde vamos 

partir, o destino, as datas da viagem; tudo isso enquanto escaneamos as múltiplas 

opções apresentadas e ao mesmo tempo ignoramos informações potencialmente 

distratoras, como pop-ups, ou e-mails que chegam. Demanda-se da MT que mantenha 

as informações importantes sobre a viagem enquanto simultaneamente procura por 

potenciais voos e ainda ignore informações irrelevantes.  

 Habilidades cognitivas importantes (as mesmas que fazem parte do construto da 

inteligência) como: sucesso acadêmico, aprendizagem, resolução de problemas, leitura e 

compreensão, e raciocínio precisam da MT, visto que, para cada uma dessas atividades, 

alguma informação deve ser mantida em um estado de acessibilidade; enquanto que, 

novas informações são processadas e dados potencialmente distratores são ignorados 

(CONWAY, MACNAMARA, ABREU, 2011). 

A MT é um sistema com capacidade limitada e, de acordo com teorias 

contemporâneas, essa capacidade restringe a inteligência, visto que indivíduos com 

menor capacidade de MT tendem a apresentar um desempenho pior na maioria dos 

testes de inteligência quando comparados com indivíduos com uma maior capacidade 

de MT. Ainda com relação a essa capacidade, os autores ressaltam que, crianças mais 

velhas possuem maior capacidade de memória de trabalho (CMT) do que crianças mais 

novas, os idosos possuem uma menor CMT do que jovens-adultos, e pacientes com 

determinadas doenças ou disfunções neurais apresentam uma menor CMT quando 

comparados com adultos saudáveis. Também ressaltam que existe ainda uma grande 

variação na CMT entre amostras de jovens-adultos saudáveis, por exemplo, estudantes 

em uma mesma universidade. Em todos os casos mencionados, indivíduos com uma 
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maior CMT quase sempre apresentam um melhor desempenho em testes de inteligência 

do que indivíduos com baixa CMT (CONWAY, MACNAMARA E ABREU, 2011). 

Portanto, a capacidade funcional da MT é variável entre indivíduos e também, 

conforme já mencionado, de acordo com fatores como a idade, principalmente durante 

os anos escolares. Em uma sala de aula típica com 30 alunos entre 7 e 8 anos, por 

exemplo, é possível que pelo menos 3 deles tenham a capacidade de MT equivalente à 

de uma criança de 4 anos de idade; enquanto que outros três alunos tenham a 

capacidade de MT equivalente à de uma criança de 11 anos (quase a capacidade de um 

adulto) (ALLOWAY, 2007). 

 

De acordo com Alloway (2006, p. 03): 

 

O desempenho melhora de maneira estável até a adolescência, quando 

começa a nivelar. Aos 15 anos, níveis próximos ao de adultos são alcançados. 

(Tradução da autora)7  

 

 

 Na FIGURA 09 observamos que a linha sólida apresenta as mudanças na 

capacidade de MT de acordo com a idade em crianças típicas. Escores de crianças com 

baixa MT são representados pela linha pontilhada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 09: A capacidade de memória de trabalho de acordo com as faixas etárias. 

Fonte: Alloway (2007) 

 

                                                           
7Performance improves steadily until the teenage years, when it starts leveling off. By the age of 15, levels close to 

those of adults are reached. (ALLOWAY, 2006) 
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Percebe-se que crianças que possuem baixa MT geralmente não alcançam seus 

colegas de sala em níveis de desempenho escolar. Apesar da capacidade de memória de 

trabalho aumentar com a idade, esse ganho não é o mesmo quando comparado a alunos 

com capacidade de MT considerada normal para a faixa etária. Assim, conforme vão 

crescendo, as diferenças vão se tornando ainda maiores.  

 

 

1.3.3.2 Testes de memória de trabalho  

 

 Daneman e Carpenter (1980) afirmam que diversos estudiosos sugerem uma 

forte ligação entre MT e competência leitora. No entanto, as medidas utilizadas para 

aferirem tal relação (como o digit span e word span) não seriam correlacionadas ou 

apresentariam uma relação incipiente com a habilidade de leitura de acordo com as 

autoras. Isso porque tais testes não ativam suficientemente o componente de 

processamento da MT. Portanto, as mesmas propuseram uma forma alternativa de 

mensurar a MT de maneira que se correlacionasse com o desempenho na compreensão 

leitora. 

 Para Daneman e Carpenter (1980) a memória de curto prazo é tradicionalmente 

compreendida como um buffer de armazenamento passivo, enquanto que, a memória de 

trabalho desempenha um papel mais ativo quando consideramos o sistema de 

processamento humano. Portanto, conforme já mencionado anteriormente, a MT possui 

funções de armazenamento e também de processamento. As autoras argumentam que no 

processo que envolve a compreensão textual, é demandado que o leitor armazene 

informações pragmáticas, semânticas, e sintáticas advindas do texto anterior ao mesmo 

tempo em que as utiliza para eliminar ambiguidades, analisar gramaticalmente e integrar 

o texto subsequente. Também ressaltam que informações podem ser perdidas na MT, 

visto que a mesma possui capacidade limitada. Desta feita, de acordo com Daneman e 

Carpenter (1980), as diferenças individuais, no que dizem respeito às habilidades de 

compreensão textual, podem estar relacionadas à permutação entre as funções de 

armazenamento e processamento. Em outras palavras, as autoras sugerem que o leitor 

mais proficiente faz uso de processos mais eficientes durante a leitura, de modo que lhe 

reste uma maior capacidade de armazenamento e manutenção de informações. Por 

exemplo, leitores proficientes fariam uso de um número menor de processos no ato da 

leitura, eliminando algumas etapas (decodificação, lexical accessing).  

 Diante da falta de evidências que dessem suporte à relação entre capacidade de 

memória de trabalho e competência leitora, Daneman e Carpenter desenvolveram um 
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teste chamado reading span. Tal teste envolve as demandas usuais recrutadas no ato da 

leitura e possui também um componente adicional em que os participantes precisam 

manter e relembrar a palavra final de cada frase. O número de frases vai aumentando até 

que o participante chegue ao número máximo que consegue ler enquanto mantém o 

recall perfeito das palavras finais. De acordo com as autoras, se os leitores proficientes 

utilizam menos capacidade de processamento para compreender as frases, então os 

mesmos devem ser capazes de lembrar um maior número de palavras do que os leitores 

não proficientes.  

 Os estudos conduzidos por Daneman e Carpenter (1980) apresentaram 

correlações altas entre a capacidade de memória de trabalho e MT. As autoras afirmam 

que a tarefa de reading span reflete a capacidade de MT melhor do que os testes de 

memória de curto prazo; e que essa capacidade possui um papel essencial quando se 

trata de diferenças individuais na compreensão leitora. 

 A seguir, detalhamos as escolhas metodológicas de estudo, descrevemos o 

contexto, caracterizamos os participantes e explicamos os procedimentos e instrumentos 

adotados nas etapas de coleta e análise de dados. 
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODO 

 

O presente capítulo tem como escopo apresentar as escolhas metodológicas utilizadas 

na condução desta pesquisa. Os participantes, os procedimentos de coleta e análise de 

dados, bem como os instrumentos utilizados são detalhados a seguir. 

 O principal objetivo deste estudo é investigar as correlações existentes entre a 

memória de trabalho e os transtornos de leitura. Com base neste objetivo, duas 

perguntas foram elaboradas: 

1. Quais as correlações existentes entre a memória de trabalho e a leitura? 

2. O que caracteriza a relação entre capacidade de memória de trabalho e risco de 

transtorno de leitura entre os participantes deste estudo? 

  

Dados quantitativos são apresentados a partir da análise dos escores registrados nos 

testes de inteligência (Raven), nas tarefas de memória de trabalho e no desempenho na 

Provinha Brasil. O estudo analisa três tipos de amostras diferentes. A primeira delas 

engloba todos os alunos; a segunda amostra contém apenas aqueles alunos que possuem 

uma capacidade de memória de trabalho acima da média8; e a terceira contempla o 

grupo de alunos que possui uma baixa capacidade de memória de trabalho.  

  

 2.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

 Essa pesquisa é classificada como de caráter quantitativo. De acordo com Diehl 

(2004), a pesquisa quantitativa caracteriza-se pelo uso da quantificação, tanto na coleta 

quanto no uso das informações, utilizando-se de técnicas estatística; e objetiva alcançar 

resultados que evitem possíveis distorções de análise e interpretações.  

 

   

 

 

 

 
                                                           
8 A interpretação dos resultados dos testes, de acordo com o Automated Working Memory Assessment Manual 

(página 45), segue o seguinte padrão: a) Escore dentro da média: 85 a 115; b) Escore abaixo da média: 70 a 85; c) 

Escore extremamente abaixo da média: menor que 70; d) Escore acima da média: 115 a 130. e) Escore extremamente 

acima da média: maior que 130. No caso da amostra do presente estudo, foram considerados LOW SPANS aqueles 

participantes com escores entre 62-81; e HIGH SPANS aqueles que obtiveram escores 89-108.  
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2.2 CONTEXTO E PARTICIPANTES DA PESQUISA 

  A seguir, apresentamos a contextualização da pesquisa através da descrição das 

escolas investigadas, bem como da caracterização dos participantes que compõem a 

amostra do estudo.  

 

2.2.1. As escolas participantes 

 

 Para a realização do presente estudo, seis escolas fizeram parte da coleta de 

dados; todas elas integrantes do projeto Avaliação de Crianças Em Risco de Transtorno 

de Aprendizagem (ACERTA) 9·. Projeto multicêntrico e longitudinal, o ACERTA tem 

como objetivo consolidar uma interface entre a neurociência e o ensino fundamental 

brasileiro com a finalidade de possibilitar a identificação precoce de transtornos de 

aprendizagem a partir de bases de dados de avaliação escolar padronizados (INEP) e de 

índices neurobiológicos. O projeto possui três focos principais: (1) avaliação e predição 

de desempenho escolar a partir das bases do INEP (doravante chamados “indicadores 

INEP”) em correlação com os resultados de quatro anos de acompanhamento de 

desempenho educacional e de índices neurobiológicos (doravante chamados 

“indicadores do estudo”), (2) investigação de transtornos de aprendizagem: dislexia e 

discalculia (3) produção de modelos preditores de transtorno de aprendizagem a partir 

dos indicadores do estudo em correlação com os indicadores do INEP. Especificamente, 

o projeto visa utilizar a Provinha Brasil e, ao término de quatro anos, a Prova Brasil, 

como bases de dados para estabelecer o possível uso destes testes como um indicador 

precoce de mau desempenho associado a transtornos de aprendizagem e como 

indicativos para avaliação neuropsicopedagógica mais aprofundada.  

O estudo propõe acompanhamento longitudinal de grupos de crianças em 

escolas de ensino fundamental em Porto Alegre (RS), Natal (RN) e Florianópolis (SC) e 

conta com apoio de infraestrutura e pessoal do Instituto do Cérebro do Rio Grande do 

Sul (PUCRS), o Instituto do Cérebro de Natal (UFRN) e o Laboratório da Linguagem e 

Processos Cognitivos (UFSC). 

O projeto supracitado também conta com a participação e colaboração de 

representantes das escolas parceiras, incluindo professoras, diretoras e coordenadoras 

pedagógicas. Todos desempenham um importante papel, na medida em que são o elo 

entre as escolas, a Universidade, os pais; e possibilitam a realização das coletas em sala 

de aula. 

                                                           
9 Para maiores informações, indico o site do projeto ACERTA: 

www3.pucrs.br/portal/page/portal/inscer/Capa/ACERTA 
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 Os critérios utilizados para a seleção das escolas participantes foram os 

seguintes: índice mediano no IDEB10 do ano de 201111, e localização. Cinco delas são 

escolas municipais e uma é estadual. O QUADRO 01 a seguir traz as informações 

referentes às escolas participantes. 

 

QUADRO 01: Informações sobre as escolas participantes do estudo 

 

 

Escola Localização No de turmas 

Escola Municipal Prof. Ulisses 

de Góis 

Nova Descoberta 1 

Escola Municipal Carlos Belo 

Moreno 

Neópolis 1 

Escola Municipal Arnaldo 

Monteiro 

Neópolis 1 

Escola Municipal Prof. 

Antônio Severiano 

Neópolis 1 

Escola Estadual Prof. Luís 

Antônio 

           Candelária 1 

Escola Municipal Berilo 

Wanderley 

Bom Pastor 1 

 

2.2.2 Os participantes 

 

 O grupo de participantes da presente pesquisa é composto por 45 alunos das 

citadas escolas. As crianças têm entre 7 e 9 anos e estão matriculadas no 3º ano do 

Ensino Fundamental I. Todos realizaram a Provinha Brasil em 2014.2 respeitando-se os 

parâmetros de aplicação e correção da mesma. Apenas aqueles cujos pais/responsáveis 

emitiram consentimento através de termo formal12 foram selecionados para executar as 

tarefas de memória de trabalho e do Raven (Teste de Matrizes Progressivas). É 

                                                           
10 O índice mediano no IDEB consiste no valor intermediário tido na avaliação feita pelo Governo Federal, a qual 

estipula uma média de 6,0 para as escolas públicas brasileiras. O valor do IDEB é calculado a partir de dois 

componentes: taxa de rendimento escolar (aprovação) e media de desempenho nos exames padronizados aplicados 

pelo INEP (Provinha Brasil e Saeb). A intenção é que o Brasil, como um todo, chegue à media 6,0 até o ano 2021.  
11 Último índice divulgado pelo MEC até o período de seleção das escolas. Dados estes fornecidos pelas Secretarias 

de Educação.  
12 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE em duas vias, rubricadas em todas as suas páginas e 

assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da pesquisa, ou por seu representante legal, assim como pelo 

pesquisador responsável, ou pela (s) pessoa (s) por ele delegada (s), devendo as páginas de assinatura estar na mesma 

folha (Res. 466/12 - CNS, item IV. 5d) 
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importante ressaltar, que duas crianças não foram incluídas nas medidas que 

envolveram os testes de MT (feito com o AWMA), já que ficaram abaixo da média nos 

escores referentes ao Raven. O presente estudo foi aprovado em parecer 

consubstanciado do CEP (Comitê de Ética em Pesquisa).13 

 

 

2.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

 Instrumentos e procedimentos específicos foram utilizados para realizar a coleta 

de dados. Fizemos uso dos escores das Provinhas Brasil, das tarefas de MT (aplicadas 

através de uma bateria de testes padrões computadorizada) e também do RAVEN (Teste 

de Matrizes Progressivas).  

 

 

2.3.1. Automated Working Memory Assessment –AWMA  

   

Diferenças individuais na memória de curta duração e também na capacidade da 

MT podem ser mensuradas através das mais diversas técnicas. No presente estudo, 

utilizamos o AWMA – Automated Working Memory Assessment - versão em 

português. O AWMA é uma bateria de testes padrões computadorizada (pode ser 

utilizada com indivíduos entre quatro e 22 anos), que permite identificar déficits tanto 

na memória de curta duração, quanto na MT. Os escores são automaticamente 

calculados pelo programa e um relatório é gerado ao final de cada bateria. Os escores 

brutos são convertidos em escores estandardizados. Escores estandardizados são uma 

forma de descrever o desempenho de um indivíduo em relação ao de outros na mesma 

faixa etária. A interpretação dos resultados dos testes, de acordo com o Automated 

Working Memory Assessment Manual (página 45), segue o seguinte padrão: a) Escore 

dentro da média: 85 a 115; b) Escore abaixo da média: 70 a 85; c) Escore extremamente 

abaixo da média: menor que 70; d) Escore acima da média: 115 a 130. e) Escore 

extremamente acima da média: maior que 130. O teste abrange quatro diferentes 

aspectos: a memória de curta duração verbal, a memória de curta duração visual e as 

memórias de trabalho visual e verbal. 

 No caso da presente pesquisa, os testes aplicados com os participantes foram os 

seguintes: Digit Recall, Listening Recall, Dot Matrix e Spatial Recall. Os 4 testes 

                                                           
13 CAAE: 27499314.9.0000.5537 / Número do Parecer: 1.008.310 Data da Relatoria: 27/03/2015 
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mencionados fazem parte da bateria da versão do AWMA chamada SHORT VERSION. 

Já o teste de pseudoplavras faz parte da LONG VERSION. O Digit Recall é um teste de 

memória de curto prazo verbal e suas medidas correspondem à alça fonológica presente 

no modelo de MT proposto por Baddeley.  Nessa tarefa, o indivíduo escuta uma 

sequência de dígitos e tenta relembrar cada uma delas na ordem correta. O teste começa 

com um bloco contendo apenas um numeral e se desenvolve até o momento em que o 

indivíduo atinge seu limite.  A FIGURA 10 ilustra a tarefa acima descrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10: Scorebook da tarefa digit recall / versão português. 

Fonte: AWMA versão português 

 

Já o Listening Recall é um teste que apresenta diversas frases ao ouvinte que 

deve julgá-las como verdadeiras ou falsas (por exemplo: Os leões têm quatro patas; 

Abacaxis jogam futebol). Ao final de cada tentativa, o indivíduo também precisa 

relembrar a última palavra de cada frase, na ordem correta. Cada bloco contém um 

número de frases e a quantidade vai aumentando gradativamente. Essa bateria aufere 

medidas de MT verbal associadas ao executivo central no mesmo modelo de Baddeley.  

A FIGURA 11 traz a tabela de escores da tarefa descrita. 
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FIGURA 11: Scorebook da tarefa listening recall / versão português. 

Fonte: AWMA versão português 

 

O Dot Matrix mensura a memória de curto prazo espacial, correspondente ao esboço 

viso espacial, parte integrante do modelo de MT de Baddeley. Para realizar o Dot 

Matrix, é necessário relembrar a posição correta de um ponto vermelho que aparece em 

posições diferentes dentro de uma matriz quatro por quatro durante 3 segundos. O 

participante deve reproduzir o mesmo caminho deixado pelo ponto vermelho em uma 

matriz em branco na tela do computador, conforme ilustra a FIGURA12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12: Dot Matrix score. 

Fonte: Manual AWMA 

 

 Já no Spatial Recall, o participante visualiza a imagem de duas formas 

arbitrárias em que a forma à direita possui um ponto vermelho, e precisa identificar se a 
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mesma é igual ou invertida em relação à forma que fica do lado esquerdo. A forma com 

o ponto vermelho pode sofrer rotação e ao final de cada tentativa, a criança tem que 

identificar a localização do ponto vermelho na sequência apontando a figura com três 

pontos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13: Spatial Recall score. 

Fonte: Manual AWMA 

  

Finalmente, o teste de pseudopalavras demanda que o indivíduo repita as 

pseudopalavras após ouvi-las. Conforme já mencionado na fundamentação teórica deste 

estudo, o teste de pseudopalavras tem como objetivo avaliar a habilidade que os 

participantes possuem em mapear letras em sons. Para realiza-lo, é necessário que as 

crianças decifrem a estrutura sonora de cada palavra e as soletre - fonema por fonema. 

Isso porque, pseudopalavras como: ner, bai, plor, brei, trom, fão, não são conhecidas e 

não pertencem à língua portuguesa, portanto, não há como resgatá-las da memória. A 

soletração é possível na medida em que se tem a consciência fonológica desenvolvida. 

Assim, a habilidade de ler pseudopalavras é a melhor medida da capacidade de 

decodificação em crianças.  
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2.3.2. A Provinha Brasil  

 

 A Provinha Brasil, elaborada e distribuída pelo Inep14 para todas as secretarias 

de educação municipais, estaduais e do Distrito Federal, é aplicada de forma opcional 

nas turmas do 2º ano do Ensino Fundamental. Trata-se de um instrumento de avaliação 

aplicado, no início e no término do ano letivo, com a finalidade de auxiliar professores 

e gestores a monitorarem os processos de desenvolvimento da alfabetização oferecida 

em escolas públicas brasileiras. (Guia de Aplicação – Teste de Leitura 2 /2104, página 

3- Ministério da educação) De acordo com a Portaria No 867, de 4 de julho de 2012, 

que institui o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, todas as 

crianças devem estar alfabetizadas até os 8 anos de idade, ou seja, até o 3º ano do ensino 

fundamental. A Provinha Brasil é, portanto, o meio utilizado para a aferição de dados no 

que diz respeito ao cumprimento dessa meta.   

 A Provinha Brasil é uma avaliação diagnóstica que visa investigar o 

desenvolvimento das habilidades relativas à alfabetização e ao letramento em Língua 

Portuguesa e Matemática. A mesma é aplicada duas vezes ao ano, possibilitando um 

melhor acompanhamento do desempenho dos alunos. Os testes são compostos de 20 

questões. Algumas são lidas pelo aplicador da prova – na íntegra ou em parte- e outras 

são lidas apenas pelos alunos.  

 A Matriz de Referência da Provinha Brasil está organizada em dois grandes 

eixos, conforme o quadro descritivo abaixo:  

 

QUADRO 02: Matriz de Referência da Provinha Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
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De acordo com o Guia de Correção e Interpretação de Resultados da Provinha 

Brasil (p. 9 e 10), as habilidades constantes da Matriz de Referência para Avaliação da 

Alfabetização e do Letramento Inicial estão fundamentadas na concepção de que 

alfabetização e letramento são processos a serem desenvolvidos de forma complementar 

e paralelamente, entendendo a alfabetização como o desenvolvimento da compreensão 

das regras de funcionamento do sistema de escrita alfabética, e o letramento como as 

possibilidades de usos e funções sociais da linguagem escrita, isto é, o processo de 

inserção e participação dos sujeitos na cultura escrita.  

A figura 14 a seguir reproduz uma das questões da Provinha Brasil 2014. O 

professor/aplicador deve ler para os alunos apenas as instruções indicadas. A leitura 

pode ser repetida, no máximo, duas vezes. O item avalia a capacidade da criança em 

estabelecer a relação entre fonema e grafema. Nesta etapa da alfabetização, as crianças 

ainda costumam atribuir a um fonema outros grafemas. Além disso, o fato de o texto-

base ser um trava-língua exige outras habilidades da criança no que diz respeito à 

fonetização, diferentemente do que ocorre quando o texto é apenas uma frase isolada ou 

uma palavra (Guia de Aplicação – Provinha Brasil; página 6). 
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FIGURA 14: Questão 06 

Fonte: Provinha Brasil 

 

Já a Figura 15, traz um modelo diferente de questão. De acordo com o Guia de 

Aplicação – Provinha Brasil página 24, o item avalia a habilidade de identificar a 

finalidade de um texto a partir da leitura individual. Ao optar pela alternativa (A), a 

criança, possivelmente, considerará apenas as primeiras palavras do texto, ou até mesmo 

uma delas, ou “lançamento” ou “cartilha”, não identificando a finalidade do texto. Ao 

optar pela alternativa (B), a criança demonstra ter domínio na identificação da 

finalidade do texto. Ao optar pela alternativa (C), a criança, possivelmente, considerará 

apenas a figura existente no texto, desconsiderando o restante da leitura. Ao marcar a 

alternativa (D), a criança, possivelmente, entenderá a figura como um brinquedo, 

desconsiderando a leitura.  
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FIGURA 15: Questão 18 

Fonte: Provinha Brasil 

 

 

Fica evidente, portanto, que a Provinha Brasil avalia diversas habilidades 

envolvidas no processo de alfabetização e letramento; e apresenta-se como um rico 

instrumento de estudo e coleta de dados para a presente pesquisa.  

 É imporante salientar que a Prova Brasil não está isenta de críticas. Como 

qualquer outro instrumento de avaliação tem suas falhas e lacunas. Uma delas, por 



56 
 

exemplo, aponta a forma com que as competências leitoras e matemática são analisadas 

pela prova, captando apenas aspectos superficiais dessas competências. De acordo com 

Kusiak, p.06 (2012):  

as questões formuladas concentram-se em medir competências, consideradas 

básicas pelo MEC, Inep e outros órgãos que pensam a educação, e, portanto, 

qualquer estratégia que dote os alunos de capacidade de responder 

corretamente aos itens da Prova Brasil, estará lhes permitindo consolidar 

competências fundamentais para o exercício da cidadania, mesmo que for de 

forma automatizada e treinada.  

 

 

 Para os fins do presente estudo a avaliação da competência leitora é o objetivo 

do mesmo, desta feita a Prova Brasil é instrumento adequado para tanto.  

 

 

2.3.3 Teste das Matrizes Progressivas de Raven 

 

O Teste das Matrizes Progressivas de Raven foi padronizado e publicado em 

1938. Desenvolvido por John C. Raven na Universidade de Dumfries, Escócia, sua 

forma original, denominada Matrizes Progressivas Standard (Standard Progressive 

Matrices — SPM), é conhecida no Brasil como Escala Geral. De acordo com Conway, 

Macnamara e Abreu (2013), o Raven é uma medida de inteligência baseada em um 

arcabouço teórico, diferentemente do que ocorre com os demais testes de QI (baseados 

em dados). 

Tal escala foi "planejada para abranger todas as faixas de desenvolvimento 

intelectual, desde o momento em que a criança é capaz de compreender a ideia de 

encontrar o pedaço que falta para completar um desenho" (ANGELINI, ALVES, 

CUSTÓDIO, DUARTE E DUARTE, 1999). 

No respeitante às Matrizes Progressivas Coloridas, as mesmas são conhecidas no 

Brasil como Escala Especial. Essa escala é constituída por três séries de 12 itens: A, Ab 

e B. Os itens estão dispostos em ordem de dificuldade crescente em cada série. Cada um 

deles consiste em um desenho ou matriz em que uma das partes está faltando. Logo 

abaixo do desenho, são apresentadas seis alternativas, uma das quais completa a matriz 

corretamente. O examinando deve escolher uma das alternativas (FIGURAS 16, 17 e 

18). 
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FIGURA 16: Matrizes Progressivas. 

Fonte: Manual do teste Raven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17: Matrizes Progressivas. 

Fonte: Manual do teste Raven 
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FIGURA 18: Matrizes Progressivas. 

Fonte: Manual do teste Raven 

 

 

 A teoria bifatorial de Charles Spearman serviu de base para a elaboração do 

teste que tem como objetivo avaliar o que o autor define como capacidade intelectual 

geral — fator "g". As Matrizes Progressivas são utilizadas para avaliar um dos 

componentes do fator "g", no caso a chamada capacidade edutiva. A capacidade edutiva 

pode ser definida como a capacidade de extrair novos insights (compreensões) e 

informações do que já é percebido ou conhecido. As Matrizes são utilizadas para medir 

a capacidade de eduzir relações, visto que as variáveis entre as quais as relações devem 

ser vistas, não são óbvias em si mesmas (ANGELINI, ALVES, CUSTÓDIO, DUARTE, 

E DUARTE 1999). Os dados são interpretados conforme a tabela na FIGURA 19:   
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FIGURA 19: Tabela de interpretação dos resultados do Raven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os indivíduos, portanto, são classificados de acordo com os escores em 

“intelectualmente superior”, “definitivamente acima da média na capacidade 

intelectual”, “intelectualmente médio”, “definitivamente abaixo da média na capacidade 

intelectual” e “intelectualmente deficiente”.  

 

 

2.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 Todos os quarenta e cinco participantes tiveram o consentimento de seus 

pais/responsáveis para que pudessem participar da pesquisa (assinatura de termo de 

consentimento livre e esclarecido- APÊNDICE A). A Provinha Brasil, os testes 

AWMA, bem como o teste de inteligência fluida (RAVEN), foram conduzidos dentro 
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dos mais rigorosos padrões obedecendo aos requisitos essenciais de aplicação de cada 

um.   

 

2.4.1 Aplicação da Provinha Brasil 

 A Provinha Brasil foi aplicada pelo professor/aplicador em sala de aula. Ao 

começar a aplicação, os alunos foram motivados a fazerem o teste. O professor explicou 

que iriam fazer uma atividade diferente e que, para compreendê-la, era necessário que 

seguissem atentamente todas as orientações. Ao receberem os cadernos, os alunos 

escreveram o nome na linha que constava na capa do mesmo. Em seguida, foram 

orientados a abrirem a primeira página do caderno onde se encontrava um exemplo de 

questão. Durante a aplicação da questão-exemplo, os alunos eram relembrados que 

deveriam responder às questões sozinhas, sem dizer a resposta em voz alta ou tentar ver 

a resposta do colega. Ao terminarem de responder, deveriam aguardar em silêncio até 

que todos tivessem respondido e não poderiam passar a página. Caso não soubessem a 

resposta, não deveriam marcar o “X”, podendo deixar a questão em branco. Durante a 

realização da prova, os enunciados eram ser lidos e repetidos por no máximo duas 

vezes. Todas as orientações e explicações eram sempre oferecidas para o conjunto da 

turma, a fim de não privilegiar um aluno em detrimento de outro. 15 

 A aplicação da Provinha Brasil leva aproximadamente duas horas. A correção 

das questões de múltipla escolha de cada uma das áreas avaliadas é feita mediante o 

registro da resposta dada pelo aluno em cada questão. Uma ficha de correção é 

preenchida em todos os seus campos e a média da turma é calculada. De acordo com o 

Guia de Correção e Interpretação de Resultados16, as respostas dos alunos podem ser 

interpretadas estabelecendo-se uma relação entre o número ou a média de acertos de um 

ou mais alunos e sua correspondência com níveis de desempenho descritos para a 

Provinha Brasil de Leitura. Dessa forma, quando consegue responder corretamente a um 

quantitativo de questões do teste, o aluno demonstra ter desenvolvido determinadas 

habilidades. Cinco níveis de alfabetização e letramento inicial são definidos de acordo 

com o seguinte quadro: 

 

 

 

                                                           
15 Orientações para a aplicação da Provinha Brasil em GUIA DE APLICAÇÂO 2014, página 5. INEP/ Ministério da 

Educação. 
16 Guia de Correção e Interpretação de Resultados 2014, páginas 21 a 30. INEP/ Ministério da Educação.  
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QUADRO 03: Níveis de alfabetização e letramento 

 

TESTE 2 - 2014 

Nível 1 Até 3 acertos 

Nível 2 De 4 a 7 acertos 

Nível 3 De 8 a 12 acertos 

Nível 4 De 13 a 15 acertos 

Nível 5 De 16 a 20 acertos 

 

 No nível 1, os alunos geralmente já podem diferenciar letras de outros sinais 

gráficos e; identificar letra ou sequência de letras do alfabeto lida pelo aplicador. Os 

alunos que se encontram no nível 2, além de já terem consolidado as habilidades do 

nível anterior, geralmente já podem reconhecer palavras de formação silábica canônica 

escritas de diferentes formas; estabelecer relação entre grafemas e fonemas, 

identificando, por exemplo, a letra ou a sílaba inicial de uma palavra e; ler palavras 

formadas por sílabas canônicas e não canônicas. Já os alunos que atingem o nível 3, já 

podem identificar o número de sílabas em uma palavra; ler frases de sintaxe simples 

com o apoio de imagens ou ditadas pelo aplicador; identificar informação explícita de 

fácil localização em textos curtos com o apoio da leitura pelo aplicador ou pela leitura 

individual; inferir informações em textos curtos de gêneros usuais, pela leitura 

individual e com o apoio em linguagem não verbal; reconhecer o assunto do texto com 

o apoio do título ou de conteúdo informacional trivial, com base nas características 

gráficas do gênero, pela leitura individual ou com o auxílio da leitura pelo aplicador; e 

conhecer a finalidade de textos de gêneros usuais (receita, bilhete, curiosidades, cartaz) 

com base nas características gráficas destes na leitura individual. As crianças que se 

encontram no nível 4, geralmente já podem identificar informação explícita não trivial 

em textos curtos ou médios, com o apoio da leitura pelo aplicador ou com base em 

leitura individual; reconhecer a finalidade de um texto a partir da leitura individual, sem 

o apoio das características gráficas do gênero ou explorando seu conteúdo 

informacional; reconhecer o assunto de textos curtos e médios lidos individualmente 

sem o apoio das características gráficas do gênero; inferir informações não triviais em 

textos curtos pela leitura individual e apoio nas características do gênero e ; relacionar o 

nome a seu referente em textos curtos e médios. Finalmente, os alunos que atingem esse 

nível já avançaram expressivamente no processo de alfabetização e letramento inicial e 

demonstram reconhecer o assunto de um texto longo com base no título, a partir da  
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leitura individual; reconhecer o assunto de textos médios por meio de inferências com 

forte base no conteúdo informacional, a partir da leitura individual; identificar 

informação explicita na trivial, por vezes secundária, em um texto curto ou médio e; 

reconhecer a finalidade de um texto de construção complexa lido. 

 Verifica-se que a Provinha Brasil contempla habilidades importantes 

relacionadas ao processo de alfabetização e letramento inicial. A interpretação dos 

dados gera considerações e sugestões de atividades trazidas pelo próprio Guia.  

  

2.4.2 Aplicação do Teste AWMA 

 As tarefas constantes do AWMA foram aplicadas individualmente. Visitamos 

cada uma das escolas, sempre contando com o apoio das professoras de sala e das 

colaboradoras do ACERTA (diretoras, coordenadoras e professoras). Em uma sala 

separada (sala multifuncional / sala de informática) o aluno era acolhido e orientado a 

sentar-se em frente ao computador.  A pesquisadora explicava que ele estava ali para 

realizar algumas tarefas e que era necessário seguir as instruções com bastante atenção. 

Antes de cada teste, a criança era submetida a uma rodada para praticar e ao final era 

perguntada se tinha entendido tudo ou se ainda estava com dúvidas; e, em seguida, 

dava-se início às tarefas. Cada sessão teve duração média de 20 a 30 minutos 

dependendo do desempenho/ritmo de cada criança (o teste continua até o limite de 

acertos e erros de cada aluno).  

Os resultados são calculados automaticamente pelo programa AWMA e a cada 

aluno testado um relatório é gerado. Além dos scores individuais, o relatório traz os 

percentis, um gráfico com informações sobre o desempenho do aluno; e também 

detalhes sobre o perfil da criança (o learning profile detalha a relação entre os scores de 

memória e seus efeitos na aprendizagem). A Figura 20 a seguir traz um modelo do 

referido resultado.  
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FIGURA 20: Gráfico - escores memória de trabalho 

Fonte: AWMA 

 

2.4.3 Aplicação do Teste Raven  

 O teste de matrizes progressivas - Raven- foi aplicado individualmente. As 

crianças eram convidadas a saírem da sala de aula e eram encaminhadas para uma outra 

sala. Em algumas escolas, o local utilizado foi o laboratório de informática ou a sala 

multifuncional. Nesse ambiente silencioso e sem a presença de outras pessoas, dava-se 

início à sessão (duração de aproximadamente oito a dez minutos cada). O aplicador 

perguntava o nome e a idade da criança e dava uma breve explicação sobre o teste de 

acordo com o que diz o manual: que iria mostrar figuras grandes, e que, em cada uma 

delas haveria um pedaço faltando. A tarefa era completar o espaço faltante com uma das 

peças disponíveis. Para deixar a criança à vontade e tranquila (evitar a ansiedade garante 

maior fidedignidade aos dados coletados), o aplicador explicava que se tratava de uma 

espécie de “jogo”. À medida que a criança respondia, as observações eram registradas 

na folha de resposta. Ao término do teste, a criança voltava para a sala de aula.  
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2.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS  

 

2.5.1 Análise quantitativa 

 

Os scores gerados pelo AWMA referentes à memória de trabalho e à memória 

de curto prazo, as pontuações na Provinha Brasil e os percentis de inteligência foram 

organizados em uma tabela. Os números passaram por uma análise utilizando-se o 

programa estatístico SPSS17 (Statistical Package for the Social Sciences) que permite a 

geração de padrões e associações de dados de maneira rápida e eficiente, através da 

aplicação de diversos métodos. Para saber se houve uma correlação estatisticamente 

significativa entre as medidas de memória de trabalho, memória de curto prazo e o 

desempenho na Provinha Brasil, foram aplicadas correlações do tipo Spearman, do tipo 

não paramétrico, o mais adequado para esse tipo de distribuição de amostra.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Um software do tipo científico que possibilita aplicação analítica, análise preditiva, ajuda a descobrir padrões e 

tendências nos dados quantitativos. Mais informações em www.spss.com.br. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 No presente capítulo, os resultados da pesquisa são apresentados e discutidos 

com base nas teorias anteriormente revisadas. O mesmo é dividido em duas seções, cada 

uma delas correspondente a uma pergunta de pesquisa. 

 Para responder à primeira pergunta de pesquisa - Quais as correlações existentes 

entre a memória de trabalho e a leitura? - trazemos os resultados obtidos através das 

análises estatísticas feitas no SPSS, correlacionando os escores dos aprendizes nas 

provinhas Brasil com seus escores nos diferentes subtestes da bateria de testes de 

memória de trabalho, tendo o teste de RAVEN servido como corte de base. Nesse caso, 

o objetivo é analisar os dados apenas dos participantes com escores de inteligência 

fluida dentro da média, de forma a garantir que participantes com déficits de 

inteligência fluida estejam excluídos da amostra. Assim, podemos nos certificar de que 

as diferenças de leitura encontradas nos resultados refletem diferenças no 

processamento de leitura especificamente; e não diferenças cognitivas gerais 

subjacentes.  

A segunda pergunta de pesquisa - O que caracteriza a relação entre capacidade 

de memória de trabalho e risco de transtorno de leitura entre os participantes deste 

estudo? - é respondida com base nos dados estatísticos gerados pelo SPSS, que 

correlaciona tais números com a Provinha Brasil e o desempenho dos participantes nas 

diferentes habilidades exigidas nos dois grupos de questões da prova: decodificação e 

interpretação textual. 
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3.1 SOBRE A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE A MEMÓRIA DE TRABALHO E 

POSSÍVEIS RISCOS DE TRANSTORNO DE LEITURA 

 

3.1.1 Descrição das frequências de amostra  

 

Quando fazemos uso de uma análise quantitativa, o primeiro passo é decidir que 

testes serão aplicados aos dados numéricos coletados, atentando para a normalidade ou 

não normalidade da amostra. Para tanto, o SPSS foi utilizado para aferir informações 

acerca de curtose e assimetria.  

A curtose diz respeito ao grau de achatamento da curva da frequência de 

distribuição em relação a uma curva normal de referência. Os valores positivos de 

curtose indicam uma distribuição pontiaguda, enquanto que os negativos indicam uma 

distribuição achatada. Quanto mais próximos do zero os valores estiverem, maior a 

probabilidade de os dados serem normalmente distribuídos.  

Em seguida apresentamos histogramas exemplificando essas três classificações 

de curtose. A memória de trabalho verbal (processamento), a memória de trabalho 

verbal (recall) e a Provinha Brasil (interpretação) representam, respectivamente, valores 

negativos, valores próximos a zero e valores positivos de curtose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 02: Exemplo de curtose com valores negativos,  

próximos a zero e valores positivos 

 
   



67 
 

 A medida de assimetria analisa a distribuição de acordo com as medidas de 

moda, média e mediana18 observadas em um gráfico. Uma distribuição é considerada 

simétrica quando apresenta o mesmo valor (ou valor aproximado) para moda, média e 

mediana, ou seja, quando o eixo da simetria, que representa a média da distribuição, está 

centralizado. Quando não há essa igualdade, a distribuição é tida como assimétrica, e 

pode ser negativa ou positiva: a distribuição que apresenta uma cauda maior para a 

direita é dita positivamente assimétrica e a distribuição que tem uma cauda maior à 

esquerda é denominada de negativamente assimétrica (DANCEY, 2008). A seguir, 

apresentamos histogramas referentes à memória de trabalho (processamento), memória 

de trabalho (recall) e Provinha Brasil representando, respectivamente, exemplos de 

assimetria positiva, de simetria e de assimetria negativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 03: Histogramas representando assimetria positiva,  

simetria e assimetria negativa  

 

 

Para que possamos aferir se uma amostra é normal ou não normal, dados 

numéricos e visuais devem ser analisados: a) o valor de p no teste de normalidade 

Shapiro-Wilk deve estar acima de 0,05 - A hipótese nula do teste de Shapiro-Wilk 

assume que os dados vêm de uma distribuição normal. Assim, se o p-valor está acima 

                                                           
18 A moda é o valor mais frequente em um conjunto de dados; a média é o valor obtido com a soma dos valores de 

todos os da dos dividida pelo número de dados; e a mediana é o valor que, depois de ordenados os dados na forma 

crescente ou decrescente, ocupa a posição central. 
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de 0,05, então não rejeitamos a hipótese nula. Portanto, se o p-valor do teste está 

acima de 0,05, os dados da amostra podem ser considerados normais; b) os 

histogramas devem visualmente indicar normalidade na distribuição dos dados. Para 

que uma população possa ser classificada como normal, deve apresentar as seguintes 

características: a) a população deve ser simétrica em torno da média; b) as caudas 

encontram o eixo x no infinito; c) a população deve ter forma de sino (DANCEY, 

2008).  

 

Os gráficos 04 05 e 06 apresentam histogramas, nos quais podemos visualizar a 

não normalidade das distribuições.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICOS 04, 05 e 06: Histogramas:  

 memória de trabalho verbal ( processamento), PB e PB decodificação 

 

 

 

 No que diz respeito ao teste de normalidade Shapiro-Wilk, fica evidente (ver 

tabela 02) que a maioria das amostras do presente estudo são não normais, ou seja, o 

valor de p é menor que 0,05.  
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TABELA 01 – Teste de normalidade Shapiro-Wilk 

 

 Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. 

PB ,949 44 ,050 

LISTENING RECALL 

Processamento 
,842 44 ,000 

LISTENING RECALL   

Recall 
,941 44 ,025 

PSEUDOWORDS ,948 44 ,047 

PB Decodificação ,713 44 ,000 

PB Interpretação ,952 44 ,064 

DIGIT RECALL   ,914 42 ,004 

DOT MATRIX Memória de 

curto prazo visual 
,955 42 ,099 

SPATIAL RECALL Recall ,925 42 ,009 

SPATIAL RECALL 

Processamento 
,930 42 ,013 

 

 

 Considerando esses fatores, optamos por utilizar testes não paramétricos – do 

tipo Speraman, pois quanto maior for a anormalidade da distribuição, menor será a 

validade dos testes paramétricos.  

 

 

3.1.2 Correlações entre a memória de trabalho e leitura  

 

 Com o objetivo de responder à primeira pergunta de pesquisa deste estudo – se 

existe uma correlação estatisticamente significativa19 entre as medidas de memória de 

trabalho e as medidas de leitura – foram aplicadas correlações não paramétricas do 

tipo Spearman20. É importante reiterar que nesse caso, as medidas do teste de 

inteligência fluida (RAVEN) foram utilizadas como instrumento de corte. Para isso, 

                                                           
19 A convenção de que uma probabilidade de 5% é suficientemente pequena para servir como um ponto de corte é 

utilizada por muitos pesquisadores e mesmo em muitos periódicos respeitáveis. Considerando a hipótese nula 

verdadeira, se a probabilidade de um dado efeito é menor que 5% (0,05 ou 1 em 20), então fornecemos um suporte 

razoável para a nossa pesquisa (DANCEY, 2008). 
20 O teste estatístico chamado de rô de Spearman, mostra a magnitude e o grau de relacionamento e a probabilidade 

de tal relacionamento ocorrer devido ao erro amostral, dado que a hipótese nula seja verdadeira (DANCEY, 2008).  
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foram alocadas na amostra as crianças com inteligência graus I, II e III, isto é, aquelas 

consideradas “intelectualmente superiores”, “definitivamente acima da média na 

capacidade intelectual” e “intelectualmente medianas” 21 respectivamente. As crianças 

consideradas abaixo da média, não foram incluídas no grupo para efeitos de análise de 

dados.  

Assim, buscamos verificar através dos dados gerados pelo AWMA e dos dados 

gerados pelos escores da Provinha Brasil, se os alunos com baixo desempenho na prova 

de leitura também apresentam déficits na memória de trabalho. Conforme a revisão de 

literatura apresentada no primeiro capítulo deste estudo, a memória de trabalho 

desempenha um importante papel na aprendizagem (ALLOWAY, 2009). Diversos 

estudos e evidências demonstram a relação entre a capacidade da MT e a aquisição de 

conhecimento, principalmente no que diz respeito às habilidades de leitura 

(ALLOWAY, GATHERCOLE, ADAMS, ET AL., 2005; GATHERCOLE E PICK- 

ERING, 2000; GATHERCOLE, PICKERING, KNIGHT, E STEGMANN, 2004; 

ALLOWAY, GATHERCOLE, WILLIS, E ADAMS 2005). Segundo esses estudos, em 

geral, quanto menor a capacidade da MT, maiores as dificuldades na aquisição e 

processamento da leitura e; consequentemente, menores serão os escores em testes 

padronizados que mensuram a competência leitora.  

 Em relação à memória de trabalho verbal e o desempenho na Provinha Brasil 

de leitura, a Tabela 03 mostra que a correlação ficou próxima da significância 

estatística, com o p22 igual a 0,07623.  

 

TABELA 02 – Correlação entre memória de trabalho verbal e Provinha Brasil 

           

 

 

 Devido à proximidade da significância estatística, podemos afirmar que esse 

resultado corrobora os obtidos por Siegel e Ryan (1989), Swanson (1994), e Swanson et 

al., (1996) que confirmam a hipótese levantada por Alloway (2006) de que crianças com 

déficits de leitura demonstram uma defasagem significativa na realização de tarefas que 

                                                           
21 Nomenclatura adotada na tabela de interpretação de dados do teste de inteligência fluida - RAVEN. 
22 O valor p é uma probabilidade condicionada. Considera-se a probabilidade da ocorrência de um evento caso a 

hipótese nula seja verdadeira (DANCEY, 2008) 
23 O resultado é considerado estatisticamente significativo se for igual ou menor que 0,05.  

 
 
 
 
Spearman's rho 

  PB 

LISTENING 

RECALL 

MT verbal   

Correlation 

Coefficient 
,277 

Sig. (2-tailed) ,076 

N 43 



71 
 

envolvem a memória de trabalho verbal, quando comparadas a crianças com 

desenvolvimento típico. A tarefa de listening recall – que mensura a capacidade da 

memória de trabalho verbal - demanda que o participante faça julgamentos acerca da 

veracidade ou não de frases que lhe são apresentadas (por exemplo, Os leões têm quatro 

patas), ao mesmo tempo em que precisa relembrar a última palavra de cada frase ao 

final (por exemplo, patas). Ora, a necessidade de armazenar e processar informações 

concomitantemente, capturada por este teste, está presente de forma inquestionável 

também no ato de ler. Portanto, entende-se que a tarefa em apreço compartilha dos 

mesmos processos envolvidos na leitura. 

Alloway (2006) ressalta que outros estudos têm confirmado que déficits nas 

habilidades de memória de trabalho verbal são característicos em crianças com 

dificuldades de leitura (DE JONG, 1998: SWANSON, 1994), e compreensão de textos 

(NATION, ADAMS, BOWYER-CRANE, E SNOWLING, 1999: SEIGNEUREIC, 

EHRLICH, OAKHILL, E YULL, 2000). 

Wang e Gathercole (2013) afirmam que existem relações muito próximas entre o 

desempenho de crianças nas tarefas de memória de trabalho e os déficits de leitura, 

conforme resultados em testes padrões que envolvem a decodificação e a compreensão 

de textos.  

As questões de decodificação são aquelas em que é demandado do aluno, por 

exemplo: a habilidade de reconhecer, a partir da palavra ouvida, o valor sonoro da 

sílaba; a habilidade de identificar graficamente as letras do alfabeto a partir da leitura do  

aplicador; identificar vogais nasalizadas; a habilidade de ler palavras e estabelecer a 

relação entre significado e significante; a capacidade da criança em estabelecer a relação 

entre fonema e grafema; a habilidade de o aluno reconhecer, a partir da imagem, o valor 

sonoro de uma sílaba; entre outras.  Já as questões de interpretação envolvem 

habilidades como: inferir informações; reconhecer a finalidade do texto com o apoio de 

características gráficas do texto-base ou do gênero; identificar repetições e substituições 

que contribuem para a coerência e a coesão textual; localizar informações explícitas no 

texto; identificar a finalidade de um texto; e reconhecer o assunto de um texto a partir da 

leitura individual sem apoio de características gráficas; entre outras.  

No que diz respeito às questões de decodificação, verificamos que, para que o 

indivíduo possa resolvê-las com sucesso, é necessário que ele faça a correta associação 

entre grafema e fonema. Isso torna possível o reconhecimento das letras, a identificação 

do valor sonoro das sílabas a partir da palavra ouvida, além da habilidade de ler palavras 

e estabelecer a relação entre significado e significante. Conforme já explicitado na 

fundamentação teórica deste estudo, Dehaene (2009) sugere que os déficits de leitura 



72 
 

podem ser explicados por uma dificuldade relacionada à decodificação de palavras, que, 

por sua vez, é decorrente de uma deficiência no processo de conversão de grafemas 

em fonemas. O mesmo afirma que a comunidade científica da atualidade, em sua 

maioria, aponta o déficit no processamento fonológico como causa subjacente à 

conversão de letras em sons.  De fato, quando comparadas com crianças típicas, as 

crianças com transtornos de leitura apresentam dificuldades em testes de consciência 

fonológica, não conseguem identificar rimas, segmentar palavras em componentes 

fonéticos ou realizar novas combinações mentais utilizando sons para formar novas 

palavras. 

No caso do presente estudo, as TABELAS 03 e 04 mostram as correlações entre a 

memória de trabalho verbal e o desempenho dos participantes, mensuradas de forma 

separada, ou seja, de acordo com os escores obtidos nas questões de decodificação e 

nas questões de interpretação na Provinha Brasil. 

 

TABELA 03 – Correlação entre memória de trabalho verbal e questões de 

decodificação na Provinha Brasil 
 

 

 

 

 

 

TABELA 04 – Correlação entre memória de trabalho verbal e questões de interpretação 

na Provinha Brasil 
 

 

 

 

 

 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Os dados nas tabelas 03 e 04 evidenciam uma relação direta entre o 

subcomponente fonológico da medida de MT e os dados da PB, indicando que a 

natureza dos déficits de leitura dos participantes deste estudo parece ser de ordem 

fonológica, principalmente evidente nas questões de interpretação. 

Semelhantemente, estudos conduzidos por Wang e Gathercole (2013) 

demonstram que crianças com dificuldades em leitura possuem baixo desempenho em 
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tarefas que envolvem o armazenamento fonológico (ACKERMAN E DYKMAN, 

1993; MANN, LIBERMAN, E SHANKWEILER, 1980; ROODENRYS E STOKES, 

2001) bem como em tarefas de memória de trabalho verbal (DE JONG, 1998; 

PICKERING, 2006B: SWANSON, 1999; SWANSON E ASHBAKER, 2000).  

 Porque, então, essas dificuldades acontecem? De acordo com Wang e 

Gathercole (2013), um dos motivos seria o fato de que essas dificuldades são resultado 

de um déficit central em ambos os mecanismos envolvidos nas tarefas de memória de 

trabalho: o armazenamento de informações concomitantemente ao seu processamento. 

Tais tarefas dependem do executivo central para realizar o processamento e dos seus 

subsistemas (alça fonológica e esboço viso espacial) para realizarem o 

armazenamento temporário. De acordo com esta visão, o baixo desempenho em tarefas 

de memória de trabalho verbal apresentado por crianças com dificuldades de leitura 

pode ser o reflexo de déficits no executivo central (SWANSON E ASHBAKER, 2000). 

Então, se assim for, isto é, se o déficit se encontra no executivo central per se, este 

déficit (expresso aqui indiretamente através da correlação) deverá estar presente tanto 

para tarefas (subtestes) de cunho fonológico quanto para tarefas de cunho visual.  

No que diz respeito à memória de trabalho visual e o desempenho na 

Provinha Brasil, entretanto, observamos que não foram encontradas correlações 

estatisticamente significativas (ver TABELAS 05 e 06). 

 

 

TABELA 05 – Correlação entre memória de trabalho visual/recall e Provinha Brasil 

 

 

 

 

 

 

TABELA 06– Correlação entre memória de trabalho visual/processamento e Provinha 

Brasil 
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De acordo com Alloway et al. (2006) e Kane et al. (2004), estudos afirmam que, 

devido à natureza do executivo central, isto é, por ser ele o responsável pela organização 

geral da memória de trabalho, uma predição advinda dessa premissa, da qual também 

compartilhamos no princípio deste estudo, seria a de que as dificuldades de memória de 

trabalho se estenderiam não apenas aos  testes de processamento verbais, mas também 

aos testes de processamento não verbais. Estudos conduzidos por outros 

pesquisadores evidenciaram algum suporte para essa afirmação, na medida em que, 

sugerem que além dos déficits na memória de trabalho verbal, o desempenho de 

indivíduos com transtornos de leitura também apresenta defasagem nas tarefas que 

envolvem a memória de trabalho viso espacial. (SMITH-SPARK E FISK, 2007; 

SMITH-SPARK, FISK, FAWCETT, NICOLSON, 2003; SWANSON, ASHBAKER, 

LEE, 1996, EXPERIMENTO 2). 

No entanto, semelhantemente aos dados do presente estudo apresentados nas 

tabelas 06 e 07, alguns estudos têm demonstrado um panorama diferente do apresentado 

acima, ou seja, que o desempenho nas tarefas que envolvem a memória de trabalho 

viso espacial permanece intacto. Um exemplo a ser citado é o estudo conduzido por 

Swanson e colaboradores me 1996 (Experimento 1); já que o mesmo falhou ao tentar 

replicar seus próprios achados em uma outra amostra de crianças com transtornos de 

leitura.  Ademais, déficits na memória de trabalho viso espacial em crianças com 

transtornos de leitura são geralmente eliminados quando o QI é controlado. 

(MARZOCCHI et al, 2008; WILLCUTT, PENNINGTON, OLSON, CHHABILDAS e 

HUSLANDER, 2005).  

Assim, os dados apresentados nesta dissertação, bem como os estudos 

mencionados, não encontram correlações significativas entre memória de trabalho 

viso espacial e a competência leitora. Desta feita, pode-se concluir que a relação 

existente entre memória de trabalho e leitura, pelo menos no caso dos participantes do 

presente estudo, encontra-se presente mais fortemente nos processos que envolvem a 

alça fonológica, quando diferenças cognitivas de ordem mais geral são controladas.  

 Passemos agora para a análise do papel da memória de curto prazo no 

processamento da leitura. Em relação à memória de curto prazo verbal e o 

desempenho na Provinha Brasil, observamos que não foram encontradas correlações 

significativas (ver TABELA 07).  
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TABELA 07 – Correlação entre memória de curto prazo verbal e Provinha Brasil 

 

 

 

 

 

 

Esse resultado também é corroborado por diversos pesquisadores.  Alloway 

(2006) assevera que apesar de as evidencias atuais sugerirem que a memória de curto 

prazo verbal está significantemente associada à competência leitora, na realidade, seu 

papel está inserido em um construto geral referente ao processamento fonológico no 

desenvolvimento da leitura. Portanto, a memória de curto prazo não representa um fator 

de causalidade per se das dificuldades de leitura (WAGNER et el., 1997), a exemplo do 

que vimos nos nossos dados.  

Um estudo longitudinal acompanhou centenas de crianças durante o período de 

cinco anos (WAGNER et al., 1997). Desde a educação infantil até o 4o ano, as crianças 

foram submetidas a testes de consciência fonológica, testes de memória de curto prazo 

verbal e rapid naming. Um achado importante foi o de que, em três momentos 

diferentes do estudo, as habilidades relacionadas à consciência fonológica foram 

preditoras de diferenças individuais no que diz respeito à leitura, enquanto que as 

habilidades de memória de curto prazo verbal não foram.   

 Outro exemplo é o estudo conduzido por de Jong (1998). O pesquisador 

comparou o desempenho de um grupo de crianças com déficits de leitura com leitores 

típicos. Para isso, fez uso de medidas de memória de trabalho verbal, memória de curto 

prazo verbal e velocidade de processamento.  Os déficits de memória de trabalho verbal 

do grupo com dificuldades de leitura não puderam ser explicados com respaldo apenas 

nas deficiências relacionadas ao armazenamento. Tais resultados também foram 

encontrados nos estudos de Swanson e Ashbaker (2000); nos quais o desempenho de 

leitores não proficientes nas tarefas de memória de trabalho verbal apresentou 

correlações específicas com o reconhecimento de palavras e compreensão textual, 

correlações essas, independentes do desempenho da memória de curto prazo verbal.  

No que diz respeito à correlação entre o teste de pseudopalavras e a memória 

de trabalho verbal (recall e processamento), as evidências do nosso estudo apontam 

correlações estatisticamente significativas, e uma correlação moderada, 

semelhantemente ao que havia sido previsto (TABELAS 08 e 09).  
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TABELA 08 – Correlação entre memória de trabalho verbal (recall)  

e pseudopalavras 
 

 

 

 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

TABELA 09 – Correlação entre memória de trabalho verbal (processamento) e 

pseudopalavras 

 

 

 

 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

A forte relação24 entre esses dois componentes (a MT verbal - ou fonológica - e 

testes de pseudopalavras) demonstra que ambos parecem aferir processos comuns.  De 

acordo com a revisão de literatura, Dehaene (2009) afirma que os transtornos de leitura 

podem ser explicados por uma dificuldade relacionada à decodificação de palavras, que, 

por sua vez, é decorrente de uma deficiência no processo de conversão de grafemas em 

fonemas. Ora, a MT verbal é responsável pelo processamento fonológico e, quando 

deficitária impossibilita o mapeamento de letras em sons. Assim, aqueles indivíduos 

com déficits na MT verbal terão dificuldades em desenvolver a consciência fonológica 

e em decorrência disso, não serão capazes de ler as pseudopalavras com a mesma 

eficiência que os indivíduos com CMT normal ou acima da média. Isso porque, 

conforme já explicitado na revisão teórica deste estudo, as pseudopalavras só 

conseguem ser lidas decifrando-se a estrutura sonora de cada uma delas, fonema por 

fonema, ou seja, seguindo-se a rota fonológica da leitura (SHAYWITZ, 2013).   

 Conforme mencionado na fundamentação teórica do presentes estudo, o modelo 

proposto por Baddeley (2000) deixa claro que a memória de trabalho é um sistema 

cujos componentes são responsáveis por armazenar e processar informações, além de 

                                                           
24 A força ou magnitude do relacionamento entre duas variáveis é medido por uma estatística chamada coeficiente de 

correlação, também conhecido por r, que varia entre 0 e -1 e de 0 a 1. Quanto mais próximo a 1 (+ ou -) está um 

coeficiente de correlação, mais forte é o relacionamento. Quanto mais próximo a 0 (que significa a ausência de 

relacionamento), mais fraca é a correlação. Correlações de 0,4 a 0,5 são moderadas. 
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fazerem a ligação entre memória de curto e longo prazo. O ato de ler, por sua vez, 

possui estreita ligação com a MT, uma vez que a leitura envolve a articulação entre o 

processamento e o armazenamento de informações de forma intimamente relacionada 

ao componente fonológico, a exemplo do que mostram os dados deste estudo. 

 

3.1.3 A natureza da relação entre a capacidade de memória de trabalho e risco 

de transtorno de leitura entre os participantes deste estudo  

 

Objetivando responder à segunda pergunta de pesquisa - O que caracteriza a 

relação entre a capacidade de memória de trabalho e o risco de transtorno de leitura 

entre os participantes deste estudo? – a amostra foi dividida em dois grupos: o grupo 

lower spans25 e o grupo higher spans26. A separação dos grupos foi feita levando em 

consideração os escores estandardizados dos alunos, conforme a interpretação dos dados 

de acordo com o AWMA. Vale ressaltar que foram utilizados os dados correspondentes 

à memória de trabalho verbal, já que, segundo as correlações apresentadas na seção 

3.1.2, a capacidade de MT verbal foi a que mais influenciou o desempenho da 

competência leitora entre os participantes deste estudo. Sendo assim, as crianças com 

escores de MT considerados abaixo da média (70 a 85) foram alocadas ao grupo lower 

spans. E as crianças com escores considerados na média (85 a 115) e acima da média 

(115 a 130) foram alocadas no grupo higher spans.  

Uma vez devidamente separadas e classificadas, correlações não paramétricas do 

tipo Spearman foram aplicadas às amostras. Buscamos verificar de que forma esses 

dois grupos de participantes se comportam distintivamente na resolução das questões da 

provinha Brasil, de forma a analisar se existem ou não características específicas na 

maneira em que os lower e higher spans lidam com o processamento da leitura. Assim, 

para detalhar ainda mais esta análise, as questões da provinha sofreram uma subdivisão 

em que ficaram categorizadas enquanto: questões de decodificação e questões de 

interpretação.  

De acordo com a análise quantitativa e corroborando a linha teórica adotada na 

presente pesquisa, a TABELA 10 mostra que foram encontradas correlações 

estatisticamente significativas entre o desempenho do grupo de lower spans e a 

Provinha Brasil como um todo (incluindo questões de decodificação e interpretação).  

 

 

                                                           
25 Grupo de crianças com baixa capacidade de MT;  
26 Grupo de crianças com capacidade de MT na média ou acima da média. 
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TABELA 10 – Correlação entre memória de trabalho verbal e Provinha Brasil dos 

lower spans 

 

 

 

 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 Ao separarmos os resultados dos lower spans em questões de decodificação e 

interpretação, continuamos a encontrar correlações estatisticamente significativas, 

coeficientes de correlação moderados. (TABELAS 11 e 12).  

 

TABELA 11 – Correlação entre memória de trabalho verbal e questões de 

decodificação na Provinha Brasil dos lower spans 

 

 

 

 

 

 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

TABELA 12 – Correlação entre memória de trabalho verbal e questões de interpretação 

na Provinha Brasil dos lower spans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Os dados evidenciam uma correlação mais significativa entre a memória de 

trabalho e as questões de interpretação. Ora, a decodificação é base para os processos de 

interpretação. Desta feita, se o indivíduo apresenta dificuldades nas habilidades de 

decodificação, consequentemente dispenderá mais atenção e energia nesse processo. 

Assim, menos recursos atencionais estarão à disposição para que o processo de 

interpretação ocorra de forma eficaz, ficando ainda mais árduo e dificultoso. Ademais, a 

interpretação requer em maior medida a habilidade de armazenar e processar 

informações parciais de forma concomitante para a construção do sentido do texto que 

está sendo lido – em outras palavras, a demanda sobre a memória de trabalho é mais 

significativa.  

No que diz respeito à correlação entre o teste de pseudopalavras e a memória 

de trabalho verbal (recall e processamento) dos lower spans, as evidências do nosso 

estudo apontam correlações estatisticamente significativas, semelhantemente ao que 

havia sido previsto (TABELAS 13 e 14).  

 

TABELA 13 – Correlação entre memória de trabalho verbal (recall) e pseudopalavras 

(Lower Spans) 

 

 

 

 

 

 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

TABELA 14 – Correlação entre memória de trabalho verbal (processamento) e 

pseudopalavras (Lower Spans) 

 

 

 

 

 
*. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Mais uma vez verificamos uma forte relação entre esses dois componentes (a 

MT verbal - ou fonológica - e testes de pseudopalavras). Tal constatação demonstra, 

conforme já frisado anteriormente, que ambos parecem aferir processos comuns.  

Dehaene (2009) – de acordo com a revisão de literatura - afirma que os transtornos de 

leitura podem ser explicados por uma dificuldade relacionada à decodificação de 

palavras, que, por sua vez, é decorrente de uma deficiência no processo de mapeamento 

de e grafemas em fonemas. Visto que a MT verbal é responsável pelo processamento 

fonológico, quando deficitária impossibilita a conversão de letras em sons. Para os 

indivíduos com déficits na MT verbal torna-se penoso desenvolver a consciência 

fonológica. Por causa dessa dificuldade, não são capazes de ler as pseudopalavras com 

a mesma eficiência que os indivíduos com CMT normal ou acima da média. Isso 

porque, conforme já explicitado na revisão teórica deste estudo, as pseudopalavras só 

conseguem ser lidas decifrando-se a estrutura sonora de cada uma delas, fonema por 

fonema, ou seja, seguindo-se a rota fonológica da leitura (SHAYWITZ, 2013).   

 Ao contrário do panorama apresentado pelos lower spans, como se pode 

perceber na tabela 16, no caso do grupo higher spans, os dados indicam a ausência de 

correlações com entre memória de trabalho verbal e o desempenho na Provinha 

Brasil; tanto na prova como um todo, quanto nas questões de decodificação e de 

interpretação separadamente; bem como com o teste de pseudopalavras.  

 

TABELA 15 – Correlações entre MT verbal dos higher spans, PB e Pseudopalavras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spearman's 

rho 

  PB PB 

Decodificação 

PB 

Interpretação 

PSEUDO 

PALAVRS 

LISTENING 

RECALL 

MT verbal 

HIGHER 

SPANS 

Correlation 

Coefficient 
,151 ,230 ,141 -,171 

Sig. (2-

tailed) 
,591 ,410 ,616 ,543 

N 15 15 15 15 
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 Para melhor compreender as correlações apontadas acima, apresentamos a 

seguir os gráficos de dispersão das duas amostras (GRÁFICOS 07 e 08). 

 

GRÁFICO 07: Dispersão – MT e escores na PB (lower spans/higher spans) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 08: Dispersão – MT e escores na PB DECODIFICAÇÃO (lower 

spans/higher spans) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Podemos verificar uma distribuição mais homogênea na amostra dos lower 

spans, quando observamos os gráficos referentes à MT verbal e os escores da PB como 

um todo (GRÁFICO 06), PB Decodificação (GRÁFICO 07) e PB Interpretação 

(GRÁFICO 08). Tais gráficos ilustram e corroboram as correlações estatísticas 

encontradas entre tais variáveis.  
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GRÁFICO 09: Dispersão – MT e escores na PB INTERPRETAÇÃO (lower 

spans/higher spans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No respeitante às correlações entre MT e pseudopalavras, o GRÁFICO 09 deixa 

explícito uma distribuição mais homogênea no grupo dos lower spans. Isso significa que 

estatisticamente esse grupo possui ligações mais estreitas com o processo que envolve a 

decodificação de palavras desconhecidas (conforme já verificado nas tabelas 

anteriormente estudadas).  

 

GRÁFICO 10: Dispersão – MT e PSEUDOPALAVRAS (lower spans/higher spans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isso nos leva a inferir que os processos compartilhados pelo teste de MT e pelas 

questões da PB encontram-se mais intricadamente relacionados no caso dos lower 

spans, explicando esta relação mais claramente. Consequentemente, a relação mais 

dispersa entre o construto de MT e da PB entre os higher spans, parece indicar a 

presença de outras variáveis intermediando esta relação, além das que intencionamos 

medir neste estudo.   
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No capítulo a seguir, traçamos as últimas considerações a respeito do estudo. 

Além de revisitar as etapas da pesquisa e de resumir os resultados obtidos, discutimos as 

implicações pedagógicas e limitações nas quais nos baseamos para sugerir futuras 

investigações.  
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CONCLUSÃO  

 

Esta dissertação reporta um estudo conduzido com o intuito de investigar as 

relações existentes entre a memória de trabalho e a competência leitora em alunos do 3º 

ano das escolas públicas parceiras do Projeto ACERTA. Foi realizada uma análise 

quantitativa com base nos escores do teste de memória de trabalho (AWMA) e nos 

escoras da prova de leitura (Provinha Brasil). Os dados responderam às perguntas de 

pesquisa, cujas finalidades foram a de investigar: a) a relação entre memória de trabalho 

e leitura; b) a relação entre capacidade de memória de trabalho e risco de transtorno de 

leitura entre os participantes deste estudo. 

No que diz respeito à primeira pergunta, os dados da pesquisa mostram que 

indivíduos com transtornos de leitura, em geral, também apresentam déficits 

relacionados à capacidade de memória de trabalho verbal. De fato, as crianças que 

demonstraram dificuldades na realização dos testes de MT verbal (que demandam o 

armazenamento de informações de forma concomitante com o processamento das 

mesmas) também foram aquelas com dificuldades na realização da Provinha Brasil. Isso 

porque, o ato de ler requer as mesmas habilidades (armazenar e processar) e parece ser 

fortemente influenciado pela CMT.  

Já a memória de trabalho visual não apresentou qualquer relação com a maior ou 

menor habilidade de leitura quando correlacionamos os dados deste estudo. Portanto, 

sugere-se que os transtornos de leitura estão mais intimamente ligados uma dificuldade 

relacionada à decodificação de palavras, que, por sua vez, é decorrente de uma 

deficiência no processo de conversão de grafemas em fonemas. Ora, fazer a correta 

associação entre grafema e fonema é essencial para que a leitura ocorra, já que torna 

possível o reconhecimento das letras, a identificação do valor sonoro das sílabas a partir 

da palavra ouvida, além da habilidade de ler palavras e estabelecer a relação entre 

significado e significante. De fato, quando comparadas a crianças típicas, as crianças 

com transtornos de leitura apresentam dificuldades em testes de consciência fonológica, 

não conseguem identificar rimas, segmentar palavras em componentes fonéticos ou 

realizar novas combinações mentais utilizando sons para formar novas palavras. 

Não foram encontradas correlações significativas entre o desempenho na 

Provinha Brasil e a memória de curto prazo (tanto verbal quanto visual). Portanto, 

apesar de as evidencias atuais sugerirem que a memória de curto prazo verbal está 

significantemente associada à competência leitora, na realidade, seu papel está inserido 

em um construto geral referente ao processamento fonológico no desenvolvimento da 
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leitura. Assim, a memória de curto prazo não representa um fator de causalidade per se 

das dificuldades de leitura.  

Foram encontradas correlações estatisticamente significativas entre a MT verbal 

e o desempenho nos teses de pseudopalavras. Isso porque, as dificuldades relacionadas à 

decodificação de palavras são decorrentes de uma deficiência no processo de conversão 

de grafemas em fonemas. A MT verbal quando deficitária impossibilita o mapeamento 

de letras em sons, visto que é responsável pelo processamento fonológico. Portanto, 

indivíduos com déficits na MT verbal apresentam dificuldades em desenvolver a 

consciência fonológica e não são capazes de ler as pseudopalavras com a mesma 

eficiência que os indivíduos com CMT normal ou acima da média.  

Em relação à segunda pergunta de pesquisa, os dados analisados no presente 

estudo demonstram que os indivíduos com baixa CMT apresentam dificuldades na 

resolução de questões de decodificação e também nas questões de interpretação.  As 

análises sugerem que os recursos atencionais das crianças do grupo lower spans são 

direcionados à decodificação e por isso o processo de interpretação fica comprometido 

também (em maior grau inclusive). Já o grupo de higher spans parece não ser afetado 

pela CMT e as correlações entre memória de trabalho verbal e desempenho na PB, e as 

correlações entre MT verbal e pseudoplavars não são estatisticamente significativas. 

Embora os dados deste estudo tenham nos permitido oferecer explicações às 

duas perguntas de pesquisas propostas, algumas limitações precisam ser levadas em 

consideração. Uma delas foi o fato de a pesquisa ter sido realizada através de um corte 

transversal. Para que possamos compreender melhor a relação existente entre CMT e 

competência leitora, seria interessante um recorte longitudinal. Outra limitação foi a 

queda no número de crianças na amostra por causa do não consentimento de alguns 

pais, como também devido a não realização da Provinha Brasil na data correspondente. 

Esses pontos podem ser revistos para futuras pesquisas e, por hora, caracterizam 

limitações deste estudo.  

Quanto às implicações pedagógicas deste estudo, acreditamos que os resultados 

apontam para uma estreita relação entre CMT e competência leitora, o que pode levar a 

uma mudança no processo investigatório dos transtornos de leitura, ainda que de forma 

embrionária nas escolas. O teste de MT empregado nesta pesquisa (AWMA) pode ser 

utilizado por professores e outros profissionais da educação sem qualquer restrição. A 

detecção precoce de déficits na CMT possibilita a intervenção adequada e, portanto, dá 

chances para que as crianças e jovens com transtornos de leitura possam acompanhar as 

demandas em sala de aula.  
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Finalmente, esperamos que esse estudo possa motivar a constante busca acerca 

da compreensão dos fenômenos ligados à aprendizagem da leitura. É importante 

ressaltar que os transtornos de leitura não se configuram como um atraso transitório no 

desenvolvimento, ou seja, a dislexia é uma condição crônica e persistente. Portanto, 

além dos estudos conduzidos, é importante que as intervenções apropriadas sejam feitas 

para que o ato de ler deixe de ser árduo e passe a ser prazeroso.  
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ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO 2 TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 
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ANEXO 3 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO 4- INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS RAVEN 
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ANEXO 5- FOLHA DE RESPOSTAS RAVEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


