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Este estudo sugere que a consciência fonémica pode ser considerada um mecanismo 

cognitivo específico do domínio que está fortemente associado à leitura e escrita de 

números e palavras. A partir destes resultados, pode-se inferir que a consciência 

fonémica é um mecanismo partilhado por domínios numéricos e verbais, e pode também 

ser um candidato associado à alta taxa de comorbidade entre dislexia e discalculia. É 

importante notar que este mecanismo específico está relacionado com a leitura e a 

escrita do número e da palavra, e tal deve, portanto, ser levado em conta nos modelos 

de intervenção. 

 

RESUMO 

O desempenho na leitura e na ortografia tem uma correlação significativa com a 

transcodificação numérica, que é a capacidade de estabelecer uma relação entre 

as representações verbal e árabe dos números, quando é necessária uma 

conversão dos símbolos numéricos de uma notação para a outra. O objetivo do 

presente estudo é revelar mecanismos compartilhados e não compartilhados 

envolvidos na leitura e escrita de palavras e algarismos arábicos [ou indo-

arábicos - os dez dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, criados com base no sistema 

numérico hindu-arábico] em crianças brasileiras em idade escolar.  



Foram avaliadas cento e setenta e duas crianças dos segundo ao quarto anos. 

Todas tinham inteligência normal. Como variáveis preditoras, investigamos a 

inteligência, os componentes fonológicos e visuoespaciais da memória de 

trabalho (WM) e a consciência fonémica. Todas as tarefas de escrita e leitura 

(leitura e ortografia de palavras isoladas, assim como leitura e escrita de 

números) foram significativamente correlacionadas umas com as outras. Nos 

modelos de regressão, a WM fonológica foi especificamente associada à leitura 

de palavras. A CONSCIÊNCIA FONÉMICA FOI A ÚNICA VARIÁVEL 

COGNITIVA QUE SISTEMATICAMENTE PREVIU TODAS AS HABILIDADES 

ESCOLARES INVESTIGADAS, tanto numéricas quanto de palavras. Isso sugere 

que A CONSCIÊNCIA FONÉMICA É UMA HABILIDADE COGNITIVA 

MODULAR COMPARTILHADA POR VÁRIAS TAREFAS ESCOLARES E PODE 

SER UM IMPORTANTE FATOR ASSOCIADO À COMORBIDADE ENTRE 

DISLEXIA E DISCALCULIA. 

 

INTRODUÇÃO 

O desempenho na leitura e na matemática em crianças em idade escolar está 

fortemente relacionado. Neste estudo, propusemos investigar mecanismos 

compartilhados e não compartilhados envolvidos na leitura / ortografia de 

palavras e nas habilidades de transcodificação de números.  

Estudos geneticamente indicam que o desempenho em testes padronizados de 

matemática, ortografia e realização de leitura correlaciona-se substancialmente 

nos níveis fenotípico e genético, tanto em crianças com desenvolvimento típico 

como atípico (Kovas et al., 2005 & Hart et al.). A descoberta de correlações 

genéticas entre leitura / ortografia e realização matemática levou à formulação 

da hipótese dos "genes generalistas", segundo a qual ambos os tipos de 

habilidades académicas compartilham etiologias genéticas e ambientais 

multifatoriais em todos os níveis de desempenho (Plomin e Kovas, 2005). As 

taxas de comorbidade são elevadas entre a dislexia multifatorial do 

desenvolvimento e a discalculia (Landerl e Moll, 2010). Estes dados sugerem 

que a leitura e habilidades matemáticas podem depender de mecanismos 

cognitivos comuns. A evidência de mecanismos compartilhados é tão 



incrivelmente forte que o DSM-5 considerou abolir a distinção entre distúrbios de 

aprendizagem específicas de leitura e matemática (Tannock, 2013). 

Outras evidências apontam para dissociações entre leitura e desempenho de 

matemática. Os casos puros de dislexia multifatorial e discalculia sugerem 

mecanismos cognitivos específicos não compartilhados que podem caracterizar 

entidades ou subtipos distintos (Rubinstein e Henik, 2006; Tersoldi et al., 2007; 

Haase et al., 2014). A análise dos padrões de recorrência familiar na dislexia e 

discalculia do desenvolvimento indica que, além de fatores genéticos comuns, 

também podem estar envolvidos fatores específicos. Por exemplo, Landerl e Moll 

(2010) observaram recorrência familiar de condição cruzada, mas as taxas de 

recidiva foram maiores na dislexia em famílias de indivíduos com défices na 

leitura e maiores na discalculia em famílias de indivíduos com défices em 

matemática. 

Mecanismos compartilhados e não compartilhados podem ser identificados no 

nível neural (Ashkenazi et al., 2013). As redes neurais envolvidas na leitura de 

palavras e na aprendizagem aritmética estão apenas parcialmente sobrepostas. 

Sabe-se que a aprendizagem da leitura de palavras depende de uma rede neural 

que consiste, entre outras áreas, no córtex occipito-temporal lateral inferior, do 

córtex temporal posterior superior e das áreas parietais inferiores adjacentes e 

do córtex pré-frontal inferior lateral (Dehaene, 2009; Al., 2013). A aprendizagem 

da aritmética está associada à integridade estrutural e funcional de uma rede 

frontoparietal que converge para o sulco intraparietal, mas também inclui o córtex 

occipito-temporal lateral inferior, o córtex parietal inferior e o hipocampo (Moeller 

et al., 2011, 2011, Ashkenazi et al., 2013, Matejko e Ansari, 2015). 

Numa revisão sistemática, Ashkenazi et al. (2013) identificaram os fundamentos 

neurais não compartilhados e compartilhados da aprendizagem da leitura e da 

matemática. A aprendizagem da leitura de palavras depende da integridade 

estrutural-funcional do hemisfério esquerdo, enquanto a aprendizagem da 

matemática depende mais, mas não exclusivamente, dos mecanismos do 

hemisfério direito. Estão também envolvidas diferentes áreas parietais. A leitura 

depende mais do córtex parietal inferior (giro supramarginal, giro angular) e a 

matemática, do sulco intraparietal. OS COMPONENTES NEURAIS 

SOBREPOSTOS estão situados no CÓRTEX OCCIPITO-TEMPORAL inferior 



lateral, córtex parietal inferior (giro supramarginal, giro angular) e giro frontal 

inferior. 

Quais são os possíveis mecanismos compartilhados e não compartilhados ao 

nível cognitivo? A fim de procurar uma resposta a esta questão, é importante 

investigar medidas de desfecho compartilhadas pela leitura e pela aritmética. Os 

testes de realização padronizados não são bons indicadores, porque avaliam 

habilidades em diferentes níveis de complexidade, recrutando processos 

semânticos e de raciocínio em diferentes graus.  

Focámo-nos, então, em algumas habilidades de nível relativamente baixo da 

leitura de palavras / ortografia e processamento numérico básico (leitura e escrita 

de números árabes). Essas habilidades básicas, descontextualizadas e menos 

carregadas semanticamente, têm sido consistentemente implicadas no 

desempenho de leitura e matemática em populações típicas e atípicas. No caso 

da leitura, por exemplo, supõe-se que a leitura ao nível da palavra é um precursor 

importante de mecanismos mais avançados de compreensão de leitura (Gough, 

1996; Florit e Cain, 2011). O mesmo pode ser argumentado para a aritmética: o 

conhecimento básico e o processamento de números verbais e arábicos é um 

importante precursor da aprendizagem posterior em aritmética (Moeller et al., 

2011), bem como um marcador de dificuldades de aprendizagem na matemática 

(Moura et al., 2013 , 2015). 

Centrando-nos nas habilidades básicas nos níveis de processamento léxico e 

numérico, também esperamos descobrir padrões significativos de associação e 

dissociação entre as variáveis cognitivas e performances relacionadas com a 

leitura / ortografia e matemática na idade escolar precoce. De acordo com 

Ashkenazi et al. (2013), há três conjuntos principais de variáveis que estão 

associados ao desempenho de leitura / ortografia e aritmética:  

(A) processamento fonológico, principalmente no nível fonémico, incluindo 

acesso rápido a representações fonológicas (tarefas RAN), memória fonológica 

de curto prazo e consciência fonémica, está consistentemente associado à 

aprendizagem de leitura de palavras (Castles e Coltheart, 2004; Melby-Lervåg et 

al., 2012);  



(B) representações de magnitude numérica (Landerl et al., 2004, Halberda et al., 

2008, Mazzocco et al., 2011; Pinheiro-Chagas et al., 2014) ou acesso simbólico 

a magnitudes ( Rubinsten e Henik, 2005, Rousselle e Noël, 2007, ver revisão em 

De Smedt et al., 2013) foram propostas como mecanismos subjacentes à 

aprendizagem de matemática e suas dificuldades;  

(C) A MEMÓRIA DE TRABALHO (WM) É RELEVANTE TANTO PARA LEITURA 

/ ORTOGRAFIA QUANTO PARA MATEMÁTICA (Swanson et al., 2006; Peng e 

Fuchs, 2014). A questão é se os aspetos verbais e não-verbais da WM afetam 

diferencialmente o desempenho na leitura/ortografia e na matemática (Peng e 

Fuchs, 2014). 

Esta questão é, no entanto, complicada pelo facto de as habilidades relacionadas 

com a aritmética serem mais heterogéneas do que as habilidades relacionadas 

com a leitura. Pesquisas mostram cada vez mais que alguns aspetos da 

aritmética e processamento de números podem ser dependentes de processos 

verbais, partilhando mecanismos com a aprendizagem da leitura e com a dislexia 

(Simmons e Singleton, 2008; De Smedt e Boets, 2010), enquanto outros 

dependem do processamento de magnitude não-simbólica (Landerl Et al., 2004, 

Halberda et al., 2008, Piazza et al., 2010, Mazzocco et al., 2011, Pinheiro Chagas 

et al., 2014). Por exemplo, A CONSCIÊNCIA FONÉMICA TEM SIDO 

IDENTIFICADA COMO UM PREDITOR NÃO SÓ DE LEITURA, MAS TAMBÉM 

DE HABILIDADES MATEMÁTICAS (Hecht et al., 2001). Entre as habilidades 

numéricas dependentes dos processos verbais estão a transcodificação de 

números (Lopes-Silva et al., 2014), a recuperação de factos aritméticos (De 

Smedt e Boets, 2010) e a resolução de problemas de palavras (Jordan e outros, 

2003, Powell Et al., 2009). As representações fonológicas também foram 

incluídas como um componente importante em alguns modelos de 

transcodificação numérica, como o ADAPT (Barrouillet et al., 2004). 

No seguimento de Ashkenazi et al. (2013), IDENTIFICAMOS A INTELIGÊNCIA, 

A WM (TANTO FONOLÓGICA COMO VISUOESPACIAL) E A CONSCIÊNCIA 

FONÉMICA COMO DIMENSÕES COGNITIVAS RELEVANTES PARA A 

AQUISIÇÃO DE LEITURA PRECOCE / ORTOGRAFIA E HABILIDADES 

MATEMÁTICAS. Discutiremos o papel dessas habilidades gerais e específicas 

na leitura de palavras/ortografia e transcodificação numérica. 



A inteligência é um importante preditor de longo prazo do desempenho escolar 

avaliado com testes omnibus padronizados (Deary et al., 2007). Poder-se-ia 

perguntar se a inteligência não estaria apenas associada à realização em níveis 

de desempenho mais elevados e mais complexos. AS CORRELAÇÕES COM 

INTELIGÊNCIA SÃO MAIS ELEVADAS PARA A COMPREENSÃO DE LEITURA 

DO QUE PARA A DESCODIFICAÇÃO DE PALAVRAS (Nobre e Salles, 2014) e 

UM GRANDE CORPO DE LITERATURA TAMBÉM ENVOLVE A INTELIGÊNCIA 

NA AQUISIÇÃO DE HABILIDADES INICIAIS DE DESCODIFICAÇÃO VISUAL 

DE PALAVRAS (Stanovich et al., Tunmer e Nesdale, 1985 Juel et al., 1986). A 

associação entre inteligência e realização de leitura de palavras também é 

observada na população com deficiência intelectual (Levy et al., 2002). 

O papel da inteligência na leitura e na escrita de números tem sido foco de menos 

pesquisa. No entanto, os dados existentes indicam que a capacidade cognitiva 

geral está significativamente associada à leitura e ao ditado de números árabes 

na população em idade escolar (Moura et al., 2013; Lopes-Silva et al., 2014). 

Provavelmente, a inteligência é importante para a aprendizagem de palavras e 

habilidades de leitura e escrita de números, porque na idade em que as crianças 

estão envolvidas nessas tarefas, tal representa uma grande realização, uma 

tarefa nova e desafiadora que mobiliza os seus melhores recursos cognitivos 

disponíveis. 

Em relação à WM visuoespacial, Zuber et al. (2009) verificaram uma associação 

específica entre os blocos de Corsi e uma tarefa de escrita numérica em crianças 

de língua alemã de 7 anos de idade. Como é sabido, a notação numérica verbal 

na língua alemã é caracterizada pela inversão de unidades e décadas em 

números de dois dígitos. Os autores observaram que mais de 50% dos erros 

cometidos pelas crianças tinham caráter sintático, envolvendo a inversão de 

unidades e décadas. Estes resultados foram confirmados por Pixner et al. (2011) 

em crianças que falam checo, uma língua que usa sistemas diretos e invertidos 

para nomear números de dois dígitos. Eles mostraram que as crianças checas 

cometeram mais erros sintáticos quando escreveram números na forma invertida 

e esses erros foram associados à WM visuoespacial. Além disso, Moura et al. 

(2013) observaram que a tarefa dos Blocos Corsi tinha uma correlação 



moderada com uma tarefa de escrita numérica e uma correlação fraca, mas 

significativa, com uma tarefa de leitura de números. 

A associação entre WM visuoespacial e a leitura/ortografia não é clara e são 

necessários mais estudos. Uma investigação recente explorou o perfil completo 

da WM de crianças com pouca capacidade de leitura (Dawes et al., 2015). Os 

resultados mostraram que essas crianças APRESENTARAM BAIXO 

DESEMPENHO NO LOOP FONOLÓGICO E NOS COMPONENTES 

EXECUTIVOS CENTRAIS, mas habilidades típicas no bloco visuoespacial. Além 

disso, um estudo com crianças em idade escolar com e sem dificuldades de 

leitura não revelou qualquer influência da WM visuoespacial no desenvolvimento 

da leitura (Cormier e Dea, 1997). 

A WM fonológica é o mecanismo envolvido no armazenamento temporário e 

manipulação de itens verbais (Baddeley, 2007). Em relação ao desenvolvimento 

das habilidades matemáticas, argumentou-se que a WM fonológica é recrutada 

em habilidades básicas, como a contagem (Noël, 2009) e em cálculos baseados 

em estratégias procedimentais (Hecht, 2002, McKenzie et al., 2003, Imbo e 

Vandierendonck , 2007), mas não na recuperação de factos (Seyler et al., 2003). 

Além disso, a WM fonológica também é preditiva da realização posterior de 

matemática, como discutido acima. As habilidades fonológicas de WM também 

têm sido consistentemente relacionadas  com o desempenho de leitura de 

palavras isoladas (Leather e Henry, 1994; Oakhill e Kyle, 2000, Alloway et al., 

2005). Uma meta-análise recente mostrou déficits persistentes na WM 

fonológica em crianças com deficiência de leitura, independentemente da idade 

cronológica e da inteligência (Kudo et al., 2015). 

A consciência fonológica pode ser estudada por meio de tarefas que exigem a 

distinção entre os sons que constituem palavras, tais como a deteção de rimas 

e a mistura de sons isolados para criar palavras (Lewkowicz, 1980). 

Recentemente, Cunningham et al. (2015) investigaram como a natureza da 

tarefa fonológica e a natureza linguística dos estímulos, a complexidade 

fonológica dos estímulos e a produção de uma resposta verbal podem influenciar 

a relação entre a tarefa e a leitura. Aqueles investigadores argumentaram que a 

produção de uma resposta verbal é importante para que a tarefa seja um bom 

preditor de descodificação.  



Uma questão que exige mais discussão reside no facto de que a complexidade 

fonológica do estímulo pode ser um fator de confusão para mascarar a 

associação à leitura (Cunningham et al., 2015). Uma hipótese importante é que 

a WM fonológica pode atuar como um mediador entre a consciência fonológica 

e o desempenho de leitura, uma vez que as medidas de consciência fonológica 

geralmente envolvem recursos fonológicos de WM (Dufva et al., 2001). No caso 

específico da elisão do fonema, há a necessidade de um acesso consciente às 

representações fonológicas e isso pode levar a demandas especiais sobre os 

mecanismos de acesso (Ramus e Szenkovits, 2008). Além disso, a importância 

da consciência fonémica nas habilidades de leitura/ortografia e matemática pode 

ser superestimada devido às influências fonológicas de WM, que então suportam 

a hipótese de um DÉFICIT NO ACESSO NA DISLEXIA (Boets et al., 2013). É 

importante investigar simultaneamente a influência de ambas as variáveis para 

obter mais informações sobre os correlatos específicos de cada uma delas. 

As crianças com dislexia do desenvolvimento, com fracos desempenhos em 

tarefas de processamento fonológico, como a consciência fonémica, 

frequentemente apresentam déficits na matemática. De acordo com a fraca 

hipótese de representação fonológica (Simmons e Singleton, 2008), déficits de 

processamento fonológico prejudicariam aspetos da cognição matemática que 

envolvem a manipulação de códigos verbais, mas não aqueles que não estão 

codificados verbalmente, como a adição aproximada e a comparação da 

magnitude não-simbólica. No entanto, poucos estudos (Michalczyk et al., 2013, 

Lopes-Silva et al., 2014) investigaram a associação entre processamento 

fonológico e transcodificação de números. 

O nosso principal objetivo foi desmembrar o papel da consciência fonémica e o 

seu impacto nas tarefas léxicas e numéricas que controlam as variáveis 

cognitivas que podem ter um impacto importante. A hipótese é de que, mesmo 

depois de controlar a influência da inteligência e habilidades mais amplas de 

leitura e escrita, a consciência fonémica seria um preditor importante, uma vez 

que todas essas tarefas envolvem algum tipo de processamento verbal. Para 

investigar isso, realizamos uma série de modelos de regressão hierárquica 

usando pontuação de leitura e escrita de palavras isoladas e tarefas de números 

arábicos, como variáveis dependentes. Como variáveis preditoras, investigamos 



a inteligência, os componentes fonológicos e visuoespaciais das habilidades de 

WM e a consciência fonémica. 

 

DISCUSSÃO 

Os resultados podem ser resumidos em dois tópicos principais:  

1- a influência específica da consciência fonémica na leitura e escrita de 

palavras e números e  

2- o impacto da inteligência não-verbal na leitura e escrita de palavras e 

números.  

ENCONTRAMOS UM PAPEL PROEMINENTE DA CONSCIÊNCIA FONÉMICA 

QUE FOI CONSISTENTEMENTE ASSOCIADO A TODAS AS MODALIDADES 

DE LEITURA E ESCRITA QUE AVALIAMOS. TANTO QUANTO SABEMOS, 

ESTE É O PRIMEIRO ESTUDO A INVESTIGAR SIMULTANEAMENTE ESSAS 

QUATRO HABILIDADES E AS VARIÁVEIS COGNITIVAS RELACIONADAS A 

ELAS. 

 

A CONSCIÊNCIA FONÉMICA COMO UM MECANISMO COMUM 

COMPARTILHADO ENTRE LEITURA E ESCRITA DE NÚMEROS E 

PALAVRAS 

A consciência fonémica é um importante fator subjacente à aquisição de leitura 

(Ehri et al., 2001) e déficits estão associados a deficiências de leitura e dislexia 

(Lyon et al., 2003). Um aspeto intrigante dessa associação reside no facto de 

que há uma relação recíproca entre o processamento fonológico e as habilidades 

de leitura: quando as crianças começam a ler, as suas habilidades de leitura 

tornam-se o melhor preditor do seu próprio desenvolvimento de leitura (Bell et 

al., 2003). Neste estudo, objetivamos controlar esta variável para poder analisar 

a interação entre números e palavras. Para tanto, investigamos a influência de 

variáveis cognitivas na leitura de palavras, por exemplo, controlando o impacto 

da leitura de números. Encontramos um papel consistente da consciência 

fonémica na leitura e na escrita de números e palavras, após o controlo de outras 

variáveis cognitivas. 



Embora a relação entre a consciência fonémica e as habilidades de leitura de 

palavras esteja bem documentada na literatura (Vellutino et al., 2004), a 

associação entre consciência fonémica e a ortografia de palavras é menos 

robusta. No entanto, a interação entre o processamento fonológico e outras 

habilidades cognitivas, como a consciência sintática e a velocidade de 

nomeação, são tomadas como evidência a favor de uma hipótese integrativa 

(Plaza e Cohen, 2003). No nosso estudo, descobrimos que A WM FONOLÓGICA 

FOI UM IMPORTANTE PREDITOR DE LEITURA DE PALAVRAS ISOLADAS, 

MAS NÃO DE ORTOGRAFIA. Uma possível razão para isso reside no facto de, 

no subteste de ortografia do Teste de Realização da Escola Brasileira, as 

crianças ouvirem a palavra três vezes: primeiro, o examinador dita apenas a 

palavra em si, depois dentro de uma frase e depois a palavra isolada novamente. 

Dado que a criança ouve a palavra tantas vezes, outras variáveis que estão 

associadas a habilidades de ortografia, tais como regras ortográficas, podem 

desempenhar um papel mais importante e isso deve ser investigado em estudos 

posteriores. Apesar disso, a leitura e a ortografia estão altamente 

correlacionadas e ambas têm na consciência fonémica um mecanismo 

subjacente comum. 

Quanto à transcodificação de números e às habilidades de processamento 

fonológico, há ainda menos investigação. Mesmo que os deficits na matemática 

e na leitura / ortografia tenham uma alta taxa de comorbidade (Landerl e Moll, 

2010), não há tantos estudos que investiguem profundamente o que é partilhado 

neste nível mais básico: leitura e escrita de uma única palavra e número. Um 

argumento plausível para explicar a comorbidade é a fraca hipótese de 

representação fonológica que afirma explicitamente que qualquer aspeto da 

cognição numérica que esteja associado a um código verbal é prejudicado em 

disléxicos, uma vez que teriam piores representações fonológicas. De acordo 

com o modelo ADAPT de escrita numérica, um dos primeiros passos na 

transcodificação verbal para a numeração árabe é a codificação fonológica 

(Barrouillet et al., 2004).  

A associação entre a ortografia e a leitura de palavras com os défices na 

matemática depende dos critérios de corte utilizados para defini-los. A maioria 

dos estudos tem investigado associações entre leitura de palavras e aritmética, 



especialmente em amostras de disléxicos (Boets e De Smedt, 2010; Göbel e 

Snowling, 2010). Landerl e Moll (2010) investigaram as taxas de comorbidade 

entre Spelling Disabilities (SD); Défice na leitura (RD) e incapacidades 

aritméticas (AD) numa grande amostra populacional de crianças do ensino 

básico. Eles relataram uma descoberta interessante: a taxa de comorbidade 

entre AD e RD diminui quando as crianças são definidas com base em critérios 

mais rigorosos, enquanto a taxa entre aritmética e ortografia permanece 

constante. A interação entre leitura e escrita de números e palavras é bastante 

complexa e deve-se sempre ter em mente que ela depende das medidas e 

critérios utilizados. Também é importante enfatizar que o poder da consciência 

fonémica enquanto indicativo das habilidades de literacia muda de acordo com 

o grau (Moll e Landerl, 2009): os nossos resultados devem ser cautelosamente 

interpretados e circunscritos a falantes de língua portuguesa que estão no 

segundo e quarto anos. 

 

A CONTRIBUIÇÃO DA INTELIGÊNCIA PARA A LEITURA E ESCRITA 

O uso da inteligência como covariável em estudos de crianças com dificuldades 

de aprendizagem tem sido criticado (Dennis et al., 2009). De acordo com esses 

autores, a alta correlação do QI com o desempenho escolar é pouco 

especificada, pois a inteligência é tanto um preditor como uma variável de 

resultado. O duplo papel do QI e a sua correlação com a realização escolar 

aumentam o risco de distorções estatísticas causadas pela regressão à média. 

De acordo com essa linha de raciocínio, incluir medidas relacionadas com o QI 

como covariáveis não apenas é irrelevante como também é uma conduta 

imprópria. 

 

Outra linha de argumentação também é defensável. As estimativas da 

capacidade cognitiva geral têm sido repetidamente encontradas entre os 

melhores preditores de desempenho escolar e outros resultados psicossociais 

(Strenze, 2007; Deary e Johnson, 2010). De acordo com essa perspetiva, nem 

todas as medidas relacionadas com o QI são igualmente influenciadas pela 

experiência educacional e pelo status socioeconómico. Algumas medidas, como 

o vocabulário, são fortemente dependentes da experiência educacional e de 



leitura, enquanto outras, como a CPM de Raven, estão mais relacionadas com 

a inteligência geral fluida (Carpenter et al., 1990) e são menos dependentes da 

experiência educacional. A inteligência fluida (CPM de Raven) está intimamente 

relacionada com a WM na infância e esta relação é explicada principalmente pelo 

componente executivo da WM (Sbicigo et al., 2014). 

 

O domínio do processamento de palavras e números no nível lexical é uma tarefa 

árdua para as crianças em idade escolar. Há evidências, por exemplo, de que o 

domínio sobre o ditado do número árabe é alcançado somente após 3-4 anos de 

escolaridade em crianças com desenvolvimento típico (Moura et al., 2013, 2015). 

As associações entre capacidade cognitiva geral e leitura são maiores para a 

compreensão de leitura do que para a descodificação de palavras. Mas a 

capacidade cognitiva geral não é irrelevante para a leitura no nível da palavra. 

Isto é corroborado por níveis mais elevados de ativação pré-frontal em leitores 

principiantes do que em crianças e adultos mais velhos e mais proficientes 

(Schlaggar et al., 2002, Turkeltaub et al., 2003). De acordo com Mayes et al. 

(2008), os testes de QI podem predizer a realização académica, mas o seu poder 

preditivo é aumentado quando a integração fonológica e a integração visuo-

motor também estão incluídas. 

 

As habilidades escolares iniciais relacionadas com a leitura e escrita de palavras 

e números podem depender tanto das habilidades cognitivas do domínio geral 

quanto das habilidades cognitivas específicas do domínio. Existem fontes de 

influência compartilhadas e não compartilhadas entre códigos e tarefas. As 

tarefas fonológicas e visoespaciais de WM podiam ser associadas unicamente, 

respetivamente, às tarefas verbais lexicais e numéricas. Porém, esses efeitos 

desaparecem ou são atenuados quando a inteligência não-verbal geral é 

covariada. A consciência fonémica parece representar uma fonte compartilhada 

de variância, comum a ambos os tipos de códigos e tarefas, exercendo efeitos 

além da inteligência geral. 

 

Traduzido por: DISLEX-Associação Portuguesa de Dislexia 
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