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ASSOCIAÇÃO ENTRE ESCRITA E MEMÓRIA EM ESCOLARES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I 

 

Resumo 

Introdução: Estudar a relação entre memória e escrita pode contribuir para o 
entendimento das dificuldades escolares, bem como auxiliar no planejamento de 
estratégias facilitadoras e intervenção precoce e eficaz. Objetivo: verificar a 
associação entre memória de trabalho e escrita em escolares do Ensino 
Fundamental I público, comparando a habilidade de escrita do alfabeto e de ditado 
de palavras e pseudopalavras com a memória de curta duração. Métodos: 
Participaram do estudo 38 alunos de escolas públicas de Samambaia-DF, de ambos 
os sexos, com idade entre 5 e 12 anos e que estão matriculados no 1⁰ ao 4⁰ ano do 
ensino fundamental. Procedimentos: Aplicação do Protocolo de Avaliação de 
Habilidades Cognitivo-Linguísticas. A coleta foi realizada em um período de seis 
meses com a participação de diferentes aplicadores treinados previamente 
Resultados: Os resultados mostraram uma correlação direta entre a prova de 
memória e as provas de escrita, ou seja, quanto maior eram as pontuações na prova 
de memória, maior eram as pontuações em provas de escrita. Conclusão: Com 
isso, há evidências de que a memória é um importante quesito a ser considerado por 
pedagogos e demais profissionais que atuam com crianças que apresentam 
dificuldades na aquisição da escrita. 
Palavras-chave: Memória; Escrita manual; Ensino Fundamental; Escolares; 
Aprendizagem. 
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ASSOCIATION BETWEEN MEMORY AND WRITING IN ELEMENTARY SCHOOL 
 

Abstract 
Introduction: Studying the relation between memory and writing can contribute to 
the understanding of school difficulties, as well as assist in the planning of facilitative 
strategies and early and effective intervention. Objectives: The aim of the present 
study was to verify the association between working memory and writing in public 
elementary school, comparing the ability of the alphabet writing and the dictation of 
words and non-words with immediate memory. Methods: participated in the study 
Thirty-eight students from public schools of Samambaia-DF, of both sexes, aged 
between 5 and 12 years, enrolled in the 1st year of the 4th year of elementary 
school. Procedures: Protocol for the Evaluation of Cognitive-Linguistic Abilities. The 
collection was carried out in a period of six months with the participation of different 
trained applicators Results: The results presented a direct correlation between the 
memory test and the writing tests, in other words, as higher was the scores in the 
memory test, the higher was on writing tests. Conclusion: These findings evidence 
that memory is an important issue to be considered by pedagogues and other 
professionals who work with children who present difficulties in acquiring writing. 
Keywords: Memory; Handwriting; Elementary school; Students; Learning 
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Apresentação 
Muito se discute sobre aprendizagem e leitura, porém muito poucos são os 

estudos a respeito da escrita. Entendendo o processo de escrita como fundamental 
para o desenvolvimento da aprendizagem e para a construção do indivíduo e a 
memória como facilitadora do processo de escrita, este trabalho se propôs a estudar 
a relação entre a escrita manual e a memória. 

As leis educacionais pressupõem que todo cidadão terá na sua educação 
básica acesso aos conteúdos que contribuirão para sua formação social, bem como 
para o entendimento das questões políticas, das artes, da tecnologia e dos valores 
de cidadania. Acreditamos que sem o pleno domínio da leitura e escrita esse 
processo de aprendizagem é prejudicado. 

O artigo visou encontrar uma associação entre a escrita e a memória, tanto 
em crianças com desenvolvimento típico, quanto em crianças que encontram-se em 
processo de inclusão. Isto permite traçar um perfil de ambos os grupos e entender a 
associação entre as habilidades em escolas que possuem o processo de inclusão. 
Assim, estudos poderão ser embasados para auxiliar novas intervenções dentro 
dessas escolas. 

Para a formatação, optamos por seguir os modelos de submissão da Revista 
Distúrbios da Comunicação por ser voltada para os profissionais da fonoaudiologia e 
áreas afins. Entretanto, optou-se por incluir as tabelas no corpo do artigo para 
facilitar a leitura da banca examinadora e não como normatiza a revista. 
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Introdução 

O aprendizado da escrita e da leitura são processos complexos e essenciais 
para o desenvolvimento da esfera educacional e social do indivíduo. Durante a vida 
nós gastamos muito mais tempo lendo do que escrevendo. Em relação ao processo 
motor, segundo Winkes (2014) citado por Döhla e Heim (2016)¹, a escrita demanda 
mais do que a leitura, sendo a última descrita como um processo rápido e altamente 
automatizado¹. Por este motivo, dentre outros, alguns autores afirmam que ler é 
mais fácil que escrever. 

Segundo dados do DSM-5², a prevalência do transtorno específico da 
aprendizagem nos domínios acadêmicos da leitura, escrita e matemática é de 5 a 
15% entre crianças em idade escolar, em diferentes idiomas e culturas. Nos adultos, 
a prevalência é desconhecida, mas parece ser de aproximadamente 4%. 

No Brasil, dados da Avaliação Nacional da Alfabetização de 2016³, realizada 
com estudantes do 3ºano do Ensino Fundamental apenas 8,28% das crianças 
avaliadas apresentaram desempenho desejável em escrita e 34% apresentaram 
proficiência insuficiente em escrita. 

A Educação inclusiva, pelo decreto n⁰ 7.611, de 17 de novembro de 2011⁴, 
vem amparando alunos com necessidades especiais, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação no âmbito escolar. Ela tem por 
objetivo ofertar condições de acesso ao ensino regular em escolas públicas dos 
alunos anteriormente referidos, bem como desenvolver recursos para que tais 
alunos tenham suporte para acompanhar o processo de ensino e aprendizagem. As 
escolas em geral recebem alunos com laudos de transtorno do espectro autista, 
deficiência intelectual, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência múltipla, 
distúrbio do processamento auditivo central, dislexia, TDAH e outros com 
dificuldades de aprendizagem.  

A Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional (LDB)⁵, que regulamenta o 
sistema educacional do país, preconiza que o pleno domínio da escrita, bem como 
da escrita e do cálculo são as ferramentas básicas para o desenvolvimento da 
capacidade de aprender. De acordo com a Lei nº 9.394/1996, o cidadão terá na sua 
formação básica acesso aos conteúdos e formas de avaliação por meio de 
atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas. Para tanto, reiteramos que o 
desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 
conhecimentos e habilidades propostas pela LDB, é dificultado sem o conhecimento 
da leitura e da escrita.  

O papel desempenhado pela escrita para a aquisição e para o processo de 
reconhecimento da palavra é tão importante quanto a decodificação fonológica. É 
quase consenso que a escrita se constitui um excelente meio para o 
desenvolvimento da compreensão básica dos sons e da ortografia das palavras. A 
escrita força a criança a pensar sobre correspondências entre som e letra, a relação 
da linguagem escrita com a linguagem falada e sobre os padrões ortográficos. 
Sendo assim, a escrita desempenha uma parte importante no mecanismo que 
contribuirá para o reconhecimento fluente da palavra⁶.  

O processamento fonológico consiste em três funções: Consciência 
fonológica, memória operacional fonológica e recodificação fonológica no acesso 
léxical. A primeira diz respeito à capacidade de reconhecer e manipular as 
subunidades da palavra. A segunda função refere-se ao armazenamento de uma 
estrutura por um curto espaço de tempo. Por fim, a terceira envolve a recuperação 
de representações fonológicas da memória de longo prazo⁶. 
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Vieiro⁷ classifica a forma de escrever em duas: Escrita reprodutiva e Escrita 
produtiva. Quando o indivíduo copia uma palavra a partir de outra palavra escrita 
conhecida, ele está executando a escrita reprodutiva que pode ser realizada de 
diferentes formas. Um exemplo é quando o escritor conhece a palavra que será 
reescrita e acessa o seu significado, então ele analisa visualmente a palavra, em 
seguida acessa o léxico visual e o sistema semântico, utiliza as informações do 
armazenamento ortográfico para distinguir a grafia e por fim realizar o processo 
motor da escrita. Para cada etapa descrita neste exemplo pode existir variações de 
acordo com a experiência de quem está escrevendo. Um escritor novato que copia 
uma palavra conhecida ou desconhecida acessando o seu significado desempenha 
um processamento de escrita diferente de um escritor especialista que copia pela 
primeira vez uma palavra armazenando seu significado. Já a escrita produtiva 
envolve o planejamento de ideias, como na composição de uma carta ou de uma 
história fictícia, por exemplo. 

Para elucidar o processamento da escrita lançamos mão do modelo de dupla 
rota da escrita na sua versão simplificada⁹. Um estímulo auditivo é o ponto de 
partida. Portanto, quando uma palavra é ditada, constitui-se uma representação 
fonológica. Esta informação auditiva é mantida no componente de memória 
temporária (memória temporária de estímulos fonológicos) e pode tomar dois 
caminhos, ou seja, duas rotas. Partindo para a rota lexical, o estímulo fonológico 
acessa o léxico fonológico onde estão armazenadas as formas sonoras das 
palavras, em seguida, no sistema semântico, o significado é acessado. No léxico 
ortográfico estão armazenadas as letras na sua forma abstrata para compor as 
grafias das palavras. Na rota não lexical o estímulo fonológico acessa diretamente a 
correspondência de grafemas em fonemas. Sendo assim, enquanto a rola lexical 
acessa a representação inteira da palavra, a rota não lexical acessa as estruturas 
sublexicais das palavras¹⁰. 

A memória é importante em vários aspectos da vida. Com ela desenvolvemos 
nossa capacidade de conceituar, de se relacionar e se adaptar ao mundo. Para as 
crianças a memória possibilitará desenvolver conceitos básicos de realidade, noção 
de passado e presente e, sobretudo, a capacidade de escrita a partir de um estímulo 
auditivo como demonstrado no modelo de dupla rota de escrita. Tudo que a criança 
vem armazenando ao longo das primeiras fases de vida e que ajudará na formação 
de seu conhecimento mais amplo advém da memória¹¹.  

Baddeley (2011)¹² usou o termo memória de curta duração para se referir à 
atenção temporária de pequenas quantidades de material sobre breves períodos de 
tempo. Há ainda, segundo ele, a possibilidade da memória de longa duração ajudar 
a memória de curta duração no armazenamento de informações. O  termo “memória 
de curta duração” é utilizado quando há a retenção temporária de pequenas 
quantidades de informação por um curto período de tempo. Já a “memória de 
trabalho” consiste num sistema de memória que é capaz de manter e manipular 
temporariamente a informação para ser usada em muitas tarefas. Sendo assim, 
apesar da diferença entre os termos, as provas realizadas nesta pesquisa avaliam 
ambas as denominações de memória descritas. O ensaio verbal é uma das 
estratégias usadas para manter o desempenho em teste de memória durante um 
intervalo de tempo. Um dos componentes do modelo de memória proposto por 
Baddeley e Hitch(1974) citado por Baddeley (2011)¹² é a alça fonológica, 
responsável pelo armazenar por um curto tempo e  pelo processo de treino 
articulatório. Logo, se por parte da alça fonológica a informação pode ser perdida 
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pela capacidade limitada desta, por outro lado, o treino subvocal ajudará a manter os 
itens reavivados na memória, como quando a criança repete os itens a si mesmo. 

A memória de trabalho também é uma variável importante e tem papel 
fundamental em todos os processos de escrita¹³. Esta, por sua vez, parte do 
princípio de que existe um sistema para manipulação e manutenção temporárias de 
informação, ou seja, a memória de trabalho não só armazena informações de forma 
temporária ela também permite  que as pessoas executem atividades complexas 
como o raciocínio, o aprendizado e a compreensão. Essas informações terão uma 
utilidade em muitas tarefas.  Supõe-se que a memória de trabalho esteja ligada à 
atenção e que ela seja capaz de se beneficiar das memórias de curta e longa 
duração. O que sugere que a memória de curta duração e seus sistemas forma 
parte da memória de trabalho¹².  

Em quase todas as salas de aula das escolas públicas do ensino fundamental 
encontram-se crianças com sintomas de dificuldades de aprendizagem em escrita, 
há muitos anos atingindo um grande número de alunos e, por isso, têm sido motivo 
de preocupação e objeto de pesquisa¹⁴. Pesquisas na área de escritas são menores 
em relação a leitura apesar de ambas terem mecanismos semelhantes. Portanto, 
estudar a relação de memória e escrita pode contribuir para o entendimento das 
dificuldades escolares, bem como auxiliar no planejamento de estratégias 
facilitadoras e intervenção precoce e eficaz. 

Desta forma, o objetivo do presente estudo foi verificar a associação entre 
memória de trabalho e escrita em escolares com e sem necessidades especiais do 
Ensino Fundamental I público, comparando a habilidade de escrita do alfabeto e de 
palavras e pseudopalavras com a memória de curta duração.  
 

Material e método 

Participaram do estudo 38 alunos de escolas públicas de Samambaia-DF, de 
ambos os sexos, com idade entre 5 e 12 anos e que estão matriculados no 1⁰ ao 4⁰ 
ano do ensino fundamental. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da 
Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília sob parecer nº 2.499.005. Um 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi entregue para ser assinado pelos 
pais ou responsáveis e, aos alunos, um Termo de Assentimento Livre e Esclarecido, 
conforme o estabelecido pela resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS). Foram excluídos do estudo os alunos que não eram considerados 
alfabetizados, ou seja, que encontravam-se abaixo do nível alfabético 1, e que 
possuíam alterações auditivas ou visuais não corrigidas. Como material, foram 
utilizados lápis, cronômetro e o protocolo, que foi dividido entre o manual do 
aplicador e as folhas de respostas distribuídas entre os alunos. 

A coleta foi realizada em um período de seis meses com a participação de 
diferentes aplicadores treinados previamente. Os escolares selecionados foram 
indicados pela escola e, então, foram submetidos à parte da avaliação coletiva 
proposta pelo Protocolo de Avaliação de Habilidades Cognitivo- Linguísticas¹⁵. Os 
testes escolhidos foram o de Escrita do alfabeto, o de Escrita sob ditado e o teste de 
Memória Imediata que compõe a versão coletiva do protocolo. Foi considerado ainda 
a escrita do nome, sendo classificada como adequada ou inadequada. A aplicação 
foi realizada em uma sala de aula, da escola de origem da criança, com, no máximo, 
10 crianças para cada avaliador. O comando de cada prova era dado de maneira 
coletiva. Em todas as provas a criança deveria responder no local indicado. 

Para a prova de escrita do alfabeto, solicitava-se que escrevessem o alfabeto 
na ordem correta sem ser estipulado tempo limite exato, foram alguns minutos para 
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a execução da tarefa, a criança que terminasse antes sinalizada colocando o lápis 
sobre a mesa e aguardava os demais colegas. O examinador dava a pista falando 
as três letras iniciais do alfabeto para que continuassem. O escolar recebeu um 
ponto a cada letra correta, considerando a ordem e a escrita correta. 

No teste de escrita sob ditado o examinador pedia que as crianças 
escutassem a palavra ditada, ouvissem a palavra aplicada em uma frase e só após a 
segunda repetição da palavra poderiam escrever. O examinador ainda alertava que 
poderiam ter palavras que não existem, mas que escrevessem da maneira como 
elas entenderam. Eram trinta palavras reais e dez pseudopalavras. Era dado 1 ponto 
a cada palavra escrita corretamente. 

Já no de memória imediata, o escolar foi instruído a ouvir uma sequência de 
números e só após ter sido falado todos os dígitos da sequência deveriam escrever, 
obedecendo à ordem. São 14 sequências de dígitos que aumentam gradativamente, 
que vão de 2 a 9 dígitos. Para pontuação, era dado 1 ponto a cada sequência escrita 
corretamente e, ainda, foi computado o spam, ou seja, a quantidade de dígitos na 
última sequência escrita corretamente. 

Ao final da coleta, os resultados encontrados foram compilados em planilha 
de Excel e submetidos à análise estatística descritiva e inferencial. Para verificar 
associação entre a escrita (conhecimento do alfabeto e escrita sob ditado) e a 
memória (pontuação e span) foi utilizada a correlação de Spearman. Além disso, 
utilizou-se o teste de Mann-Whitney para verificar associação entre a escrita do 
nome e a memória. O nível de significância adotado foi de 5% e o software utilizado 
para análise foi o SPSS 21.0. 
 

Resultados 
A Tabela 1 apresenta os resultados da estatística descritiva e inferencial do 

desempenho em escrita do alfabeto, escrita sob ditado, pontuação na memória 
imediata e o span de memória por grupo. Como pode ser observado, a média 
atingida pelo grupo controle foi significativamente superior ao grupo pesquisa nas 
tarefas de escrita. Entretanto, apesar do melhor desempenho para o grupo controle 
na tarefa de memória, não se observou diferença estatisticamente significante. Vale 
considerar que o valor de p foi inferior a 10%, podendo indicar uma tendência 
estatística a diferença entre os grupos, o que só poderá ser confirmado com a 
ampliação da amostra. Os grupos não se diferenciaram quanto à idade (p=0,436). 
 

Tabela 1. Estatística descritiva do desempenho em escrita e memória por grupo 

  Alfabeto Ditado Memória 
Pontuação 

Memória 
Span 

Grupo controle 

Média 19,80 15,25 4,95 3,95 
Mediana 24,00 12,50 5,0 4,00 
Desvio padrão 7,73 12,87 3,15 2,16 
Mínimo 1,00 0 0 0 
Máximo 26,00 35,00 10,0 7,0 

Grupo pesquisa 

Média 10,39 6,00 2,89 2,44 
Mediana 7,00 ,00 2,00 2,50 
Desvio padrão 10,49 8,89 3,14 2,53 
Mínimo 0 0 0 0 
Máximo 26,00 25,00 9,0 7,0 

p-valor  0,005* 0,009* 0,063 0,077 

*p<0,05: Teste de Mann-Whitney  
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Na tabela 2 temos representados os valores de acordo com o cálculo do 
coeficiente de correlação de Spearman (ρ) que mede o grau da correlação 
monótona entre duas variáveis, ou seja, a memória em relação ao conhecimento do 
alfabeto, bem como com a habilidade de escrita sob ditado. Como pode ser 
observado, há correlação moderada e positiva entre a escrita (alfabeto e ditado) e a 
memória (pontuação e span). 
 
Tabela 2. Correlação entre memória e escrita  

 Memória Pontuação Memória Span 

Alfabeto 
Ρ 0,817 0,669 

p-valor 0,000* 0,000* 

Ditado 
Ρ 0,756 0,687 

p-valor 0,000* 0,000* 

*Correlação de Spearman; p<0,05 
 

Para verificar a associação entre a escrita do nome e a memória foi 
comparada a média de desempenho na memória (pontuação e span) entre 
indivíduos com desempenho adequado e inadequado na escrita do nome (Tabela 3).  
O teste de Mann-Whitney apontou desempenho estatisticamente superior em 
memória para os escolares com desempenho adequado na escrita do nome. 
 
Tabela 3. Associação entre a escrita do nome e a memória 

 Memória Pontuação Memória Span 

Escrita do 
nome 

Adequada Inadequada Adequada Inadequada 

Média 
6,12 2,23 4,76 2,00 

Mediana 
6,00 1,00 4,00 2,00 

Modelo padrão 
2,47 2,81 1,71 2,24 

Mínimo 
0 0 0 0 

Máximo 
10,0 9,0 7,0 7,0 

p-valor 
<0,001* <0,001* 

*Teste de Mann-Whitney; p<0,05 

 
Discussão 

Ao ingressar no ensino fundamental espera-se que a criança tenha o domínio 
das habilidades linguísticas no âmbito fonológico da língua. Ainda não existe aqui a 
consciência da relação da linguagem oral com o que será escrito ou 
correspondência grafema-fonema¹⁶. Neste estudo buscamos verificar se há 
correlação positiva entre a memória de curta duração e a habilidade de escrita sob 
ditado e escrita do alfabeto. Apesar das limitações, como a participação apenas de 
escolares da rede pública de ensino, sendo estes em um número pequeno de 
amostra e de diferentes níveis de alfabetização e série escolar, os resultados da 
presente pesquisa mostraram uma relação direta entre a memória de curta duração 
e a habilidade de escrita.  

Desta forma, a habilidade de escrita, avaliada por meio do ditado neste 
estudo, mostrou ter relação direta com a memória de trabalho, um resultado que 
concorda com os achados da literatura até então. Navas, Pinto e Dellisa (2009) 
afirmam que, pelo ditado, é possível que o examinador controle certas 
características das palavras, tais como quantidade, complexidade e familiaridade¹⁶. 
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É possível, ainda, analisar diferentes componentes dentro do processamento da 
escrita, os quais serão correlacionados à memória de trabalho a seguir. 

Há uma relação entre o processamento fonológico e a linguagem escrita¹⁷. 
Segundo Capovilla et al (2007) citado por Affonso et al¹⁶, as habilidades de 
processamento fonológico são indispensáveis para a aprendizagem da escrita da 
mesma forma que adquirir uma capacidade de leitura e escrita competentes 
desenvolvem ainda mais os níveis de processamento fonológico. Ao iniciar seus 
estudos, o domínio linguístico da criança é resumido na habilidade fonológica que 
ela possui, isto é, a linguagem oral, sem ter conhecimentos acerca da 
correspondência entre a língua falada e a língua escrita. Por isso, a aquisição da 
consciência fonológica é uma importante competência a ser adquirida antes do início 
da alfabetização. Há uma inter-relação entre as habilidades de memória de trabalho 
e consciência fonológica, influenciando, ainda no nível de alfabetização em que o 
aluno se encontra, como comprovado em um estudo realizado por Cardoso e 
Pereira¹⁹. 

Barrera e Maluf²⁰ concluíram que crianças que chegam à classe de 
alfabetização com maior sensibilidade na consciência fonológica apresentam melhor 
desempenho na aquisição da linguagem escrita. O desenvolvimento da consciência 
fonológica só estará completo após a escrita ser aprendida. Porém existem os 
componentes que já devem estar presentes antes da aquisição da consciência 
fonológica, pois permitem que a linguagem seja processada e organizada. Estes 
componentes são a memória de trabalho e o acesso fonológico ao léxico mental. 
Isto pode ser usado como embasamento para a dificuldade de escrita do alfabeto 
apresentada neste estudo, que era solicitada sem nenhum apoio, seja visual ou 
auditivo, e concomitante dificuldade na prova de memória imediata. 

O papel da memória de trabalho durante a escrita é de armazenar 
informações que dizem respeito à conversão dos fonemas em grafemas e sintetizar 
e segmentar fonemas dentro das palavras. A memória de trabalho também é 
importante na construção da representação ortográfica e, ainda, relacionar estas 
representações com informações fonológicas e semânticas¹.  

Em um estudo realizado, Jones, Folk e Rapp²¹ inativaram a memória de 
trabalho do grupo controle, utilizando testes que sobrecarregavam a memória de 
trabalho, e compararam a uma paciente com histórico de AVC e prejuízos na escrita. 
Ambos obtiveram desempenhos semelhantes nas provas de ditado, obtendo erros a 
nível de letra, mostrando a atuação concomitante da memória de trabalho na 
representação ortográfica. 

A escrita utilizando a memória demanda um conhecimento prévio da palavra, 
para que esta seja armazenada e, quando necessário, seja reproduzida. Isso ocorre 
quando o escritor acessa o seu significado, e, em seguida, o léxico visual juntamente 
com o sistema semântico. Então, utiliza as informações do armazenamento 
ortográfico para distinguir a grafia e, por fim, realiza o processo motor da escrita. 
Devido à possíveis falhas da memória neste processo, Santos et al²² sugere que o 
ensino da escrita das palavras seja por meio da análise das características 
morfológicas das palavras e, assim, estimulando-as a criarem maiores unidades de 
reconhecimento ortográfico, o que melhoraria o desempenho da memória durante a 
escrita⁷. 

Quanto à conversão fonema-grafema, Affonso et al¹⁷ traz que uma das 
características de prejuízo na memória para as regras ortográficas é o erro na 
correspondência fonema-grafema, podendo ser associado ao presente estudo, visto 
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que, em uma prova de ditado, é necessário que o indivíduo ouça o fonema e 
correlacione ao grafema correspondente para que possa transmitir pela escrita.  

Em uma situação cotidiana de sala de aula, as crianças precisam escrever 
rapidamente enquanto prestam atenção no que está sendo dito ou mostrado, uma 
tarefa complexa que gera uma sobrecarga na memória de trabalho. A possível 
presença de inúmeros distratores no ambiente, como o fato do teste ser aplicado de 
forma coletiva, pode acentuar a sobrecarga deste componente cognitivo. Para 
escrever é preciso ter em mente todas as informações conceituais e linguísticas 
necessárias para produzir uma sentença, concomitante ao monitoramento do que 
está sendo escrito¹³.  

Portanto, uma criança que ainda não atingiu a automaticidade da sua escrita 
demanda muito mais da sua memória de trabalho, visto que, por ser uma memória 
de curta duração, ao recrutar uma palavra nesta memória, utilizando a rota 
fonológica, esta será dividida em pequenas partes para que seja realizada a 
correspondência fonema-grafema de cada uma destas pequenas partes. Isto leva 
um período maior para escrever uma palavra comparando com a escrita de alguém 
que já a tenha automatizado e utilize a rota lexical. O aumento do tempo para a 
realização do processo pode causar a perda de informações relevantes para a 
escrita daquela palavra e, com isso, deixando o resultado final prejudicado. Medwell 
e Wray²³ confirmam que os processos cognitivos envolvidos na transcrição de texto 
competem com outros processos de escrita pelos recursos da memória de trabalho. 

A constatação de que a habilidade de memória está diretamente relacionada 
à escrita pode ser um importante passo para a prevenção de possíveis dificuldades 
de aprendizado da escrita de um aluno que ainda não ingressou na fase de 
alfabetização. O estudo leva a hipótese de que, detectando-se precocemente um 
prejuízo na memória de curta duração e aperfeiçoando esta habilidade antes dos 
anos de alfabetização, isto diminuirá as dificuldades do aprendizado da escrita que a 
criança poderia vir a apresentar. 
 
Conclusão 

O estudo realizado mostra a relação direta e moderada entre a memória de 
trabalho e a escrita. Sugere a memória como uma habilidade a ser considerada por 
pedagogos e demais profissionais que atuam com crianças que apresentam 
dificuldades na aquisição da escrita. Os resultados obtidos levam à hipótese de que, 
antes de entrar na alfabetização, o professor pode detectar a possível alteração e, 
então, intervir a fim de amenizar a dificuldade futura. O estudo ainda reforça a 
relação recíproca já apontada na literatura, entre leitura, escrita e das habilidades de 
memória. Como se uma dependesse da outra para se desenvolver de forma a atingir 
níveis mais elevados de processamento fonológico.  
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