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Memória em dislexia do desenvolvimento e surdez congenita: comparando arquiteturas
cognitivas

Fernando C. C8povilla*
Alessandra G. S. Capovllla**

o modelo de merrória verbal de Baddeley é usado para comparar o processamento de informa~ao

em dislexia do desenvolvimento e surdez congenita profunda. Em curvas de posi~ao serial, o efeito de
primazia revela a integridade do circuito fonológico, que pemnite reter fonologicamente a infomna~ao e
consolidá-Ia na merrória; o de recéncja, a integridade do circuito fonético, que perrrite reter
articulatoriamente a lnfcrrracéo sob audi~ao e leitura orofacial. O Circuito Fonológico é composto de
duas al~as: urra, conectando Entrada a Saída, perrrite repetir pseudopalavras ouvidas; outra,
conectando Saída a Entrada, perrrite ouvir-se pensando, refrescar a infomna~ao fonológica e memorizá
la. A al~a conectando Entrada a Saída está comprometida na afasia de condueño gerando inabilidade de
repetir pseudopalavras ouvidas. A al~a conectando Saída a Entrada está comprometida na dislexia de
desenvolvimento, dificultando ouvir intemamente o fluxo da fala durante leitura. O Circuito Fonético
opera sempre que a fala é ouvida, articulada oralmente, ou Iida orofacialmente. Nele, a Entrada é ativada
na audi~ao ou leitura orofacial; a Saída, na artlculacáo subvocal. A aka conectando Entrada a Saída
pemnite repetir pseudopalavras Iidas orofacialmente. A alea conectando Saída a Entrada produz efeito de
recéncla, perrritindo manter traeos de merrória recente e elos da fala intema. Diferente da surdez
congenita em que estño preservadas, na dislexia do desenvolvimento, as akas fonológica e fonética
conectando Saída a Entrada estño comprometidas, dificultando o monitoramento do préprio ouvido
intemo e da própría voz interna durante a leitura e a escrita.

Palavras-chave: Merrória. Dislexia. Surdez. Fonologia. Fonética.

* Prof. da Universidade de 5So Paulo - USP.
** Profa. da Univesidade Sao Francisco.

Modelos de merrória de trabalho fonológica

Em substjtulcáo a concepcéo da merrória de curto prazo baseada nos modelos de multi
amnazenadores de Atkinson e Shiffrin (1968), Baddeley e Hitch (1974) propuseram um modelo de merrória
de trabalho verbal para explicar os mecanismos envolvidos na recordacño de material apresentado
recentemente, quer de modo escrito, falado ou mesmo desenhado. O modelo original de Baddeley e Hitch
(1974) encontra-se representado na Figura 1, a esquerda. Ele identificava apenas um armazenador
fonológico e um circuito articulatório, ulteriomnente, passou por uma série de aperfelcoarrentos (e.g.,
BADDELEY, 1986; VALLAR& BADDELEY, 1984), como representado na Figura 1, a direita. De acordo com
o modelo ti direita, o Circuito de Reverbera~ao Fonoarticulatória é composto de dois sistemas
funcionalmente independentes, um receptivo-sensorial (l.e., Amnazenador Fonológico Passivo) e outro
expressivo-motor (í.e., Processo de Controle Articulatório). O Circuito de Reverbera~ao Fonoarticulatória
é responsável pela retencño da informa~ao fonológica na merrória de trabalho e por sua consoüdacño, ou
seja, sua passagem da merrória de curto prazo para a merrória de lonqo prazo (í.e., léxico) por meio do
ensaio (ATKINSON & SHIFFRIN, 1968).

As funcñes de cada um dos mecanismos encontram-se descritas a seguir:

desenho

1) O Amnazenador Fonológico Passivo retém, por um período curto de cerca de 2 segundos
(TREISMAN, 1964) ou 2 a 3 segundos (DARWIN, TURVEY, & CROWDER, 1972), um número Iirritado de
traeos fonológicos (e.g., nomes falados de letras, de números, ou de figuras). Corresponde ao Ouvido
Intemo, que é especialmente prejudicado pela interferencia de apresentacáo concorrente de estnrulacño
sonora sirrilar. É revelado por uma série de efeitos, como o de recéncta na curva de poslcéo serial e o de

confusáo fonérrsca, em que o efeito perturbador dos estímulos distraidores é diretamente proporcional a
serrelhanca fonemica entre eles e os estímulos-alvo a serem evocados;

2) O Processo de Controle Articulatório refresca e mantém vivos os traeos, impedindo que eles se
d C daV I b Ii a é il
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consegue reduzir essa funcáo, diminuindo, assim, a eficiencia do ensaio articulatório. O Processo de
Controle Articulatório é revelado por uma série de efeitos, como o efeito de extensño de palavras sobre
a amplitude de mennória. Nesse efeito observa-se que o número de palavras que se pode evocar é
inversamente proporcional a extensác das palavras a serem memorizadas. De fato, tem sido demonstrado
(BADDELEY, THOMSON, & BUCHANAN, 1975; SIMON, 1974) que o número de palavras evocadas é maior
em listas compostas de palavras mais curtas, cuja pronúncia é mais curta e rápida, do que em listas
compostas de palavras mais longas. Outro efeito que revela a eficácia do circuito de reverberacño
fonoarticulatória em produzir ensaio encoberto é o da consoudacño de infomna~ao na mennória de langa
prazo, que se revela pelo efeito de primazia em curvas de posícéo serial, ou seja, pela maior proporcéo
de acerto de itens localizados nas primeiras poslcñes ao longo da lista (CAPOVILLA, NUNES et al., 1997).

Na década de 1990, sob influencia de evidencia neuropsicológica (e.g., CARAMAZZA, BASILI,
KOLLER, & BERNDT, 1981; CARAMAZZA, BERNDT, & BASILI, 1983; FRANKLIN, 1989; HOWARD & FRANKLIN,
1990), Baddeley eLogie (1992) propuseram um aperfelcoarrento em seu modelo de mennória de trabalho.
Nesse modelo aperfetcoado, confonme ilustrado na Figura 2, eles identificam as relacñes entre o circuito
de reverberacño fonoarticulatória e o sistema lexical. Com esse eperfelcoarrento, o modelo deixa de ser
restrito apenas a corrpreensáo de processos de retencño e ensaío, na mennória de trabalho, de material
recém-ouvido, até que possa ser repetido, e passa a ser aplicado aos processos de fomna~ao do léxico
(í.e., consclídacáo de infomna~ao na mennória de langa prazo), repeti~ao com cormreenséc, e leitura de
palavras familiares.

desenh 2

O modelo eperfelcoado estabelece que o circuito tem pelo menos duas entradas e pelo menos duas
saídas:

1.) Em temnos dos produtos do circuito, ou seja, de suas saldas (representadas pelas setas que
saem do circuito), pode-se notar que o circuito permite nao apenas a retencáo da infomna~ao na
mennória de trabalho até que possa ocorrer a artlculecéo da fala (confonme representado na seta do
circuito até a fala) como, também, a consolídacño da infomna~ao na mennória de langa prazo (confonme
representado pela seta ascendente do circuito de reverberacáo em dire~ao ao léxico).

2.) Em temnos de fonte de infomna~ao para o circuito, ou seja, de suas entradas (representadas
pelas setas que apontam para o circuito), pode-se notar que o circuito recebe input diretamente do
ambiente (í.e., fluxo de sons da fala ainda nao lexicalizado sob fomna de palavras) bem como
indiretamente por meio do léxico (í.e., fluxo do som da fala já lexicalizado em fomna de palavras, bem
como padri5es de escrita alfabética já lexicalizados em fomna de palavras). Confonme o modelo, o fluxo
sonoro nao lexicalizado (composto de padri5es puramente fonoarticulatórios como pseudopalavras,
palavras novas, palavras estrangeiras) só pode ser repetido diretamente por meio da rota superficial
fonoarticulatória, situada em paralelo com o léxico. Já as palavras familiares podem ter entrada ao
sistema lexical, que inclui o léxico serrántíco, em que a pronúncia é acompanhada de compreensao. As
palavras faladas familiares penetram o sistema lexical pela porta do léxico fonológico, ao passo que as
palavras escritas familiares (í.e., aquelas cuja representecáo ortográfica é bem conhecida do leitor)
penetram o sistema lexical pela porta de entrada do léxico ortográfico. Nesses dois casos de uso da rota
lexical, somente palavras é que podem ser pronunciadas. Assim, o modelo deixa claro que audi~ao nao é
a única entrada ao sistema de mennória de trabalho fonoarticulatória, sendo sugerida a extraordinária
importancia dos processos lexicais. É importante ressaltar que tais processos lexicais incluem nao apenas
as imagens ortográficas (amnazenadas no léxico ortográfico) para leitura visual direta de palavras
bastante familiares como, também, as imagens quiroarticulatórias para soletracáo digital durante a leitura
de palavras escritas pouco familiares, as imagens oroarticulatórias para leitura labial na corrunlcacño
face-a-face, e assim por diante.

Segundo o modelo, o Amnazenador Fonológico de Entrada (AFE) (í.e., o Ouvido Interno ou
Amnazenador Fonológico Passivo) retém imagens fonológicas que acabam de ser ouvidas, ao passo que o
Amnazenador Fonológico de Saída (AFS) (l.e., a Voz Interna ou Processo de Controle Articulatório) retém
imagens fonológicas prestes a serem articuladas. A imagem fonológica retida no AFE degrada-se
rapidamente (em cerca de 2 a 3 segundos, cf. DARWIN, TURVEY, & CROWDER, 1972), a menos que seja
reativada pelo AFS. Assim, a atividade do AFS impede a degrada~ao da imagem fonológica retida no AFE.
O circuito percorrido pela lnformacño fonológica desde o AFE até o AFS e, de volta ao AFE, consiste no
Circuito de Reverbera~ao Fonoarticulatória. Os amnazenadores fonológicos (í.e., de entrada: AFE, e de
saída: AFS) térn capacidade limitada a cerca de tres sllabas no adulto e sao funcionalmente
independentes um do outro, ou seja, uma lesao pode comprometer um deles e preservar o outro.

Esse modelo distingue duas rotas diferentes pelas quals uma palavra pode ser repetida: A rota
superficial direta e a rota lexical indireta.

l)Nt fdlit t I i I é di t it f h t I di t d
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ouvidas, essa rota lexical é indireta poís nao pemite a repetícéo direta ipsis Iiteris do fluxo sonoro da
fala, mas apenas a repeti~ao após a lexicaliza~ao daquilo que foi ouvido, ou seja, a repeti~ao de
palavras com o mesmo significado das palavras ouvidas. É por isso que, na tarefa de repetlcác de fala
ouvida, essa rota lexical indireta é incapaz de pemitir a repeti~ao de pseudopalavras, mas apenas
palavras que fazem parte do léxico, e palavras com as quais já se esteja relativamente faniliarizado.
Essa rota só pernite ler e/ou repetir itens lexicais que tenham relativamente boa representacño
ortográfica e fonológica no léxico, sendo incapaz de fazer processamento de pseudopalavras.

2.) Na tarefa de leitura, a rota perilexical ou fonológica é indireta pois pemite fazer a
decodifica~ao de qualquer pseudopalavra ou palavra grafofonenicamente regular, independentemente de
qualquer representacño no léxico ortográfico devido a freqüéncla de ocorréncja da palavra, e
independentemente de o item escrito ser uma palavra ou uma pseudopalavra. Na leitura em voz alta, a
pronúncia nao é resgatada como um todo do léxico, mas sim construida segmento a segmento pelo
processo de decodlñcacéo grafofonílmica. Essa rota fonológica pemite acesso indireto ao léxico
serrántíco, por meio da porta de entrada do léxico fonológico, ou seja, por meio do reconhecimento do
significado da própria pronúncia. É por isso que ela é incapaz de distinguir entre diferentes palavras
homófonas e entre palavras e pseudopalavras homófonas, sendo insensível a erres ortográficos que
preservem a homofonia. Contudo, na tarefa de repetlcáo de palavras ouvidas, essa rota perilexical é
direta poís pemite a repencáo direta ípsís literis do fluxo sonoro da fala antes de qualquer lexicaliza~ao.

É por isso que, na tarefa de repetlcéo de fala ouvida, essa rota perilexical direta é capaz de pernitir a
repetjcáo de pseudopalavras.

A rota superficial direta é eninentemente fonoarticulatória, sendo, também, chamada de rota
perilexical, uma vez que passa ao largo do léxico, em paralelo com ele. Como na rota superficial direta a
infomna~ao nao chega a penetrar o léxico, ela pemite repetir diretamente o que se ouve, ainda que nao
se entenda uma palavra. Logo, trata-se da rota que pemite repetir diretamente pseudopalavras. Essa
rota superficial dlreta, eminentemente fonoarticulatória, é precisamente a que se encontra lesada no
quadro de afasia de condueño (GESCHWIND, 1965a, 1965b, 1970, 1979; BENSON et al., 1973). É,
também, a rota que se encontra prejudicada na dislexia fonológica do desenvolvimento.

Comparando o processamento de infomna~ao na memória em dislexia do desenvolvimento e surdez
congílnita

o desenvolvimento da fala interna nao é impedido pela surdez congílnita profunda, e nem
assegurado por boas capacidades de audi~ao e arttculacáo da fala. Os casos de dislexia fonológica do
desenvolvimento mostram que, apesar de boa audi~ao e de boa artículacáo da fala, podem haver
problemas de dlscrlmnacño e conscléncla fonérncas que prejudicam severamente a aqulslcáo de leitura e
escrita alfabéticas competentes. Deis exemplos podem ser mencionados aquí: O caso de Rebecca
(descrito por BUTTERWOIUH, CAMPBELL, & HOWARD, 1986; CAMPBELL & BUTTERWOIUH, 1985), e o
caso de Louise (descrito por Funnel & Davidson, 1989). Rebecca era uma estudante de Psicologia de 20
anos de idade que sempre teve ótima audi~ao e que, quando críance. correcou a falar mais cedo que o
nomnal. Apesar dísso, suas habilidades de fala interna eram muito deficientes, fracassando em tarefas de
conscíáncla fonológica tais como a de emparelhar rimas faladas. Além dísso, sua amplitude de memória
(digit span) era muito curta, sendo melhor para numerais escritos (i.e., quatro dígitos) do que falados
(í.e., tres dígitos). Na tarefa de leitura em voz alta, era incapaz de repetir literalmente o que havia
ouvido, cometendo freqüentes substltulcñes lexicais, o que revela severos problemas com a rota
superficial fonológica. Por exemplo, seqüénclas faladas como "nought, one, oh, one" eram por ela
repetidas como "zero, one, zero, one". De modo coerente com esses problemas de ccnscíéncla
fonológica e memória de trabalho fonológica, essa rroca com dislexia fonológica do desenvolvimento se
mostrava incapaz de escrever novas palavras sob ditado, ou de ler novas palavras em voz alta. Louise
também era estudante de gradua~ao e também tinha dislexia fonológica do desenvolvimento. Ela também
apresentava desempenho inferior a sua idade cronológica, em termos de padráo de memória fonológica e
de desempenho em tarefas de conscléncla fonológica. Apesar de Rebecca e Louise terem dislexia
fonológica do desenvolvimento, suas estratégias cognitivas eram relativamente diferentes. Por exemplo,
quando Louise era ensinada explicitamente a manejar uma nova escrita fonética, ela passava a usar essa
escrita para aprender a fazer rimas e tarefas de memória de trabalho fonológica, de modo que sua
ccnscléncla fonológica e memória de trabalho fonológica melhoraram a partir da aprendizagem da nova
escrita fonética. Já quando Rebecca aprendia uma nova escrita fonética, ela tendia a usar os princípios
literais visuais dessa escrita e nao os fonémcos,

Rebecca tem dificuldade em fazer uso da fala interna, embora seu aparato fonoarticulatório para a
articula~ao da fala audível esteja intacto. Tal dificuldade é de natureza estrutural, ou seja, Rebecca nao
consegue desempenhar tarefas de leitura e de memoriza~ao do modo como a maior parte das pessoas
fazem. Em conseqüéncla, Rebecca acaba adotando um estilo de leitura altemativo para tentar lidar com
essas tarefas da melhor maneira possível. Como a dificuldade de Rebecca é estrutural, ela pode ser
analisada com o auxilio de fluxogramas de processamento de lnforrracáo, como os das Figuras 1, 2 e 3,
d d d b i I(i ) () d ( ) f d ( ) O fl i d i
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1.) Se o Aparador de Entrada (i.e., Annnazenador Fonológico Passivo) estiver intacto, entao a

habilidade do exarrinando de discrirrinar, via leitura labial, palavras fa ladas deve estar intacta. Essa
habilidade de leitura labial poderia ser testada simplesmente verificando se o exarrinando é capaz de
detectar erros de pronúncia (ou artículacéo) em palavras conhecidas. Por exemplo, em presenca de
figuras conhecidas pelo exarrinando (e.g., figuras de animais como pato, peixe), o exarrinador pronuncia
os nomes das figuras, ora de maneira correta (i.e., /pato/, /peixe/) e ora de maneira incorreta (e.g.,
/rato/, /feixef), sendo que a tarefa do examinando é a de dizer se a pronúncia está conreta ou nao. A
avalial;ao mostrou que o Armazenador Fonológico Passivo de Rebecca estava funcionando perfeitamente,
já que seu desempenho nessa tarefa foi muito bom;

2.) Se o Aparador de Saída (l.e., Processo de Controle Articulatório) estiver intacto, entáo a
habilidade do exarrinando de articular palavras em presenca de figuras conhecidas e/ou de palavras
escritas conhecidas deve estar intacta. A avalial;ao mostrou que o Processo de Controle Articulatório de
Rebecca estava funcionando perfeitamente, já que seu desempenho nessa tarefa foi muito bom;

3.) Se a ccnexáo de ínrorrracñes que partem do Aparador de Entrada (i.e., Armazenador
Fonológico Passivo) rumo ao Aparador de Saída (í.e., Processo de Controle Articulatório) estiver intacta,
ou seja, se o segmento superior do Circuito de Reverberal;ao Fonoarticulatória estiver intacto, entáo a
habilidade do exarrinando de repetir palavras simples faladas e pseudopalavras simples faladas deve
estar intacta. A avalial;ao de Rebecca mostrou que o segmento superior do seu Circuito de Reverberal;ao
Fonoarticulatória (í.e., a conexáo de infonnnal;oes que partem do Aparador de Entrada ou Armazenador
Fonológico Passivo rumo ao Aparador de Saída ou Processo de Controle Articulatório) estava funcionando
perfeitamente, já que seu desempenho nessa tarefa foi muito bom;

4.) Se a conexáo de infonnnal;oes que voltam, partindo do Aparador de Saída (r.e., Processo de
Controle Articulatório) rumo ao Aparador de Entrada (l.e., Annnazenador Fonológico Passivo) nao estiver
intacta, ou seja, se o segmento inferior do Circuito de Reverberal;ao Fonoarticulatório nao estiver
intacto, entao a habilidade do exarrinando em tarefas de conscíéncía fonológica, memória de trabalho
fonológica, e leitura de palavras pouco comuns, de palavras novas e de pseudopalavras deve estar
prejudicada. Deve estar prejudicada fundamentalmente a habilidade de experimentar o fluxo da fala
intema que nonnnalmente deconre da decodlñcacéo grafofoní!rrica do texto. A avalial;ao de Rebecca
mostrou que o segmento inferior do seu Circuito de Reverberal;ao Fonoarticulatória (í.e., a conexao de
ínrorrracñes que partem do Aparador de Saída ou Processo de Controle Articulatório rumo ao Aparador de
Entrada ou Annnazenador Fonológico Passivo) estava funcionando muito precariamente, já que seu
desempenho nas tarefas foi muito ruim.

A natureza da dificuldade de pessoas com dislexia fonológica do desenvolvimento (e de Rebecca
também) repousa no segmento inferior do Circuito de Reverberal;ao Fonoarticulatória, que tem a funl;ao
de refrescar as infonnnal;oes fonológicas no Aparador de Entrada (I.e., Annnazenador Fonológico Passivo).
Ou seja, o problema repousa na ccnexao de tnforrracñes que partem do Aparador de Saída (r.e.,
Processo de Controle Articulatório) de volta, rumo ao Aparador de Entrada (í.e., Annnazenador Fonológico
Passivo). Dessa dificuldade em refrescar as infonnnal;oes fonológicas no Annnazenador Fonológico Passivo
é que deconrem as dificuldades do disléxico fonológico do desenvolvimento nas áreas de conscíáncía
fonológica e memória. Como o disléxico fonológico é menos capaz de refrescar as lntorrrecñes
fonológicas, o trace dessas infonnnal;oes tende a decair com o tempo e se perder em cerca de 2 a 3
segundos. Como ele é incapaz de manter fresca a infonnnal;ao fonológica, esta se perde antes que ele
tenha tido oportunidade de consolidá-Ia, antes que tenha tido oportunidade de analisá-Ia em tarefas de
habilidades metafonológicas, como as de decidir sobre rima e aliteral;ao em palavras e pseudopalavras
ouvidas, contagem e manipulal;ao e trocadilhos e transposícéo de fonemas, repetil;ao de listas de
pseudopalavras longas e proparoxítonas e com fonemas complexos, e assim por diante. O problema no
segmento inferior do Circuito de Reverberal;ao Fonoarticulatória se revela de maneira crítica na falha em
experimentar o fluxo da fala intema que usualmente deconre do processo de decodlñcacáo grafofoní!mica
do texto. Ou seja, o problema crítico se encontra no mapeamento da infonnnal;ao que vai do Processo de
Controle Articulatório para o Annnazenador Fonológico Passivo. No caso excepcional em que a dislexia
fonológica coexiste com boa habilidade de repetir fala (em especial, a fala ouvida há mais de 3
segundos), como no caso de dislexia adquirida no adulto descrito por Bisiacchi, Cipolotti, eDenes (1989),
a lesáo danificou o mapeamento da infonnnal;ao que vai desde a visaD (palavra escrita) até o Processo de
Controle Articulatório, deixando intacto o Circuito de Reverberal;ao Fonoarticulatória. Esse
eperfelcoerrento do modelo teórico, com a dlstlncáo entre as duas entradas, a auditiva (í.e., palavra
falada) e a visual (í.e., palavra escrita), é apresentado na Figura 2.

A Figura 3 representa um eperteícoarrento adicional do modelo, em que um segundo sistema de
base fonética aparece circundando o sistema fonológico (l.e., o Circuito de Reverberal;ao
Fonoarticulatória) responsável pela repetil;ao de palavras e pseudopalavras ouvidas, contagem de
fonemas, e montagem de fonemas a partir de letras. No paradigma de avalial;ao da memória por
recordacéo Iivre, quando se avalia a freqüéncla de acerto dos itens como funl;ao da posil;ao que eles
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listas é denoninada efeito de recéncla, O efeito de primazia revela a ocorréncla de consolldacáo da
informa~ao da rrerréría de trabalho para a rrerréna de langa prazo, consoüdacño essa que ocorre devido
a eficácia de algum processo de ensaio encoberto, que é tipicamente subvocal e ocorre pela ativa~ao do
Circuito de Reverbera~ao Fonoarticulatória. Em qualquer examinando com capacidades aproximadamente
normais, o tamanho do efeito de primazia usualmente reflete uma rela~ao entre a duracño do intervalo
disponível para repetir a seqüéncla toda e o número de elementos da seqüáncía a serem repetidos (r.e.,
ensaiados) durante o intervalo. O efeito de primazia encontra seu limite quando o número de itens da
seqüéncla passa a ser grande demais para que o examinando consiga repetir todos eles no intervalo
entre um e outro elemento da seqüéncía, ou quando o intervalo entre um e outro elemento da seqüéncla
passa a ser curto demais para que o exaninando consiga repetir todos os itens da seqüéncla. O tamanho
do efeito de primazia tende a ser tanto maior quanto maior o intervalo entre os itens e quanto menor for
a extensáo dos itens (l.e., o número de letras que comp6em o item), já que, quanto maior a extensáo
dos itens, tanto maior o tempo necessário para articular esses itens (í.e., tanto menor o número de itens
que poderño ser ensaiados num detemninado intervalo de tempo fixo). Isso poste e controladas todas
essas variáveis, o efeito de primazia pode ser usado para avaliar a habilidade do exaninando de ensaíar
subvocalmente a informa~ao por meio do Circuito de Reverbera~ao Fonoarticulatória, de modo que,
quanto mais forte o efeito de prírrazta, tao mais eficaz é a habilidade do exaninando de consolidar
informa~ao (l.e., fixar e reter informa~ao para sua ulterior evocacño). O efeito de recéncla revela o
funcionamento da rrerrérta sensorial ecélca, ou seja, do Armazenador Fonológico Passivo. Contudo, o
efeito de recéncta pode ser suprimido se algum item estranho for introduzido ao final da lista, como
quando, ao fim da lista, o exaninador diz algo como {pronto{, {pode correcar/, {repita{, e assim por
diante. O efeito que esses itens terninais tí!m de suprinir o efeito de recéncia na curva de posícéo serial
é chamado de efeito de sufixo (EYSENCK & KEANE, 2000).

Os efeitos de primazia e recéncla também sao observados na avalia~ao da rrerréría de surtíos, em
que os itens falados sao recebidos por meio de leitura labial. Nesse caso, o efeito de primazia pode ser
considerado a marca da funcionalidade adequada do Circuito de Reverbera~ao Fonoarticulatória (l.e., o
circuito intemo, fonológico, ilustrado na Figura 3, composto de Armazenador Fonológico de Entrada,
Armazenador Fonológico de Saída, segmento superior do circuito que leva a lnforrracéc fonológica da

entrada para a saída, e o segmento inferior do circuito que leva a informa~ao fonológica da saída para a
entrada assim mantendo-a fresca); ao passo que o efeito de recéncla nessas mesmas listas de itens
recebidos por leitura labial pode ser considerado a marca da funcionalidade adequada do Circuito
Fonético (í.e., o circuito extemo, fonético, ilustrado na Figura 3, composto de Armazenador Fonético de
Entrada, Armazenador Fonético de Saída, e segmento que leva a informa~ao da saída para a entrada
assim fortalecendo-a).

Segundo Campbell (1987), o efeíto de recéncía é especialmente importante porque revela a
existencia do Circuito Fonético, que opera sempre que a informa~ao é ouvida ou Iida labialmente ou
articulada com a boca. Esse Circuito Fonético é composto de um registro pré-fonológico, foneticamente
estruturado, chamado Armazenador Fonético de Entrada, que opera sempre que a informa~ao é ouvida
ou Iida labialmente. Esse Armazenador Fonético de Entrada pode ser ativado antes da cateqorlzacño
fonérnca, quer essa ocorra por meio da audtcáo, quer por meio de leitura labial. O Aparelho Fonético de
Saída também está envolvido no efeito de recéncía, já que, quando o examinando articula
subvocalmente uma palavra escrita, isso tem uma fun~ao de recéncla, como se a palavra da lista tivesse
sido recebida por audi~ao ou leitura labial (HINTZMAN, 1967). Crowder (1983) foi o primeiro a propor que
um circuito fonético seja responsável pelo efeito de recéncía que ocorre nos casos de fala, leitura labial,
e artlculacéo com a boca. Listas de palavras escritas podem gerar o efeito de sufixo porque o
examinando articula subvocalmente os itens da lista. Contudo, parece haver uma certa especificidade de
modalidade, já que, para ouvintes, o efeito supressor de um sufixo recebido por leitura labial é menor do
que o de um sufixo recebido auditivamente.

Como ilustrado na Figura 3, há dols circuitos, um extemo de natureza fonética, e outro intemo de
natureza fonológica. O intemo corresponde ao Circuito de Reverbera~ao Fonológica constituído pelo
Armazenador Fonológico de Entrada, Armazenador Fonológico de Saída, circuito superior que leva a
informa~ao do AFE para o AFS, e circuito inferior que leva a informa~ao do AFS para o AFE, refrescando
a. O externo corresponde ao Circuito Fonético constituído pelo Armazenador Fonético de Entrada,
Aparelho Fonético de Saída, e circuito inferior que leva a informa~ao do Aparelho Fonético de Saída para
o Armazenador Fonético de Entrada. A operacño desse circuito externo (t.e., Circuito Fonético) é
revelada pelo efeito de rscéncla que ocorre nao só sob epresentacño auditiva como, também, sob
epresentecáo por leitura labial e movimento articulatório da boca. Esse sistema pemnite que os sistemas
de rranutencño fonética e fonérnca possam ser ativados por listas de itens ouvidos, bem como de itens
lidos labialmente e articulados com a boca (HINTZMAN, 1967). Tais sistemas fonérncos e fonéticos
podem ter efeitos aditivos, o que explica a rraíor amplitude de rrerróría para itens ouvidos do que para
itens Iidos, uma vez que material escrito (que nao é oralizado audivelmente durante a leitura ern voz alta
ou oralizado inaudivelmente durante a leitura silenciosa com movimentos labíals) usa apenas o circuito
i t Ci it d R b aFió i E d I j d d



_.
l1V11111

, .-
::~ do c.nrn a E<IU08g1a ::

1 ,/= -,

F~'):::·,...¿;.¡::;:,.

eee pelo ITDdeIo segundo o qual a rmdaidade visual ue., itens escritos) el1llrega apenas o
ci"cuito interno de I1lItUrezll fonológiclI, 110 ptISS0 que 11 rrodlllidllde lIuditivll (te., itens ouvidos, idos
I/lbi/1lmente, ou articul/ldos com a boca) el1llrega tanto o circuito interno de I1lItureza fonológica ü.e., o
Q-c;ulto Fonológico) qUllnto o circuitO externo de natureZil fonética üe., o Circuito FonétIco). COrm o
c....ulto externo fomece um trlu¡:o IIdlclonlll de curta dUl1lo¡:lIo, ele é o elelTlllnto I9Spons6vel pelos efaltOll
de rec6ncl/l que silo aspeclfk:os ilI rmdlllldllde (I.e., auditiva versus VIsUllI). Além de ser possfvel elCllrrtlllr
a "tegr1dade do Circuito Fonético (I.e., externo) corm um todo, é tarrbém possfvel elCllrrtlar a
.,tegrldade de cada um dos dols cOl1llonentes eeese Q-c;ulto Fonético seplll1ldlllTlllnte:

1.) Palil rredlr a conexao que leva a "folTTli!l¡;:l!Io do AITTli!IZtlllildor Fonético de Entri!lda pera o
ApaliltO Fonético de Salda, basta solicitar que o ellilrrtlando repita UITlll locut;:l!Io fonetlcalTlllnte pIiIusillel
ITIIlS fonolGglcalTlllnte Ilegal (I.e., estranha I!Is nonnas de corrblllil¡;:l!Io fonllmlcil do IdlorTII). Se o
ellilrrtlando conseguir repetir eso 10cu¡;:Il0 pronunclsndo-a adequedamente, entllo 11 conexl!lo fonética
que leva da entlildil .iI Silldil pode ser conslderade .,tacta. A prop6slto, • disléxica fonol6glce Rebecc.
pessou nesse teste.

2.) P.11l medir. conexllo oposta, que leva a Inl'onl"lll¡:lo de volta, desde o Am1llzenador Fonético
de Salda pel1l o Apel1lto Fonético de Entrada (conelllo esta responsdvel pelo efelto de recl!ncla), basta
exa""'er e curve de posil;lo serial do exa""'ando em rlStes de itens fallidos, em busca da preseno¡:a de
ereltos de rec:l!ncl/l. se houver evldl!ncla de ereee de recl!ncl/l, entlo e cOnexllo fon6tlca que leva da
salda 1I entl1lde pode ser considerada Intacta. A propósito, a dlsl6xk:e fonol6glca Rebecca fnlcassou
nesse teste, falhllndo em rmstl1lr qualquer eteto de recl!ncill l'Ill evoca(;lo de listlls de itens ouvidos, o
que revel/l distúrbio em seu Circuito Fon6tico (i.e., o circuito externo), especificamente na conexlío
entre a Mida fonética e a entl1lda fon6tica ue., entre o Aparelho Fonético de salda e o Arrn!Izenador
Fom!tlco de Entl1lda). e IlT1Klrtllnte lerrbri!lr que j;§ havl/l sido estabelecldo um dlstúrblo no Ch::ulto
Fonol6glco (o circuito Interno), especlflcamente na conexlio entre. S111da fonol6glca e a entri!lda
fonol6glca (I.e., entre o AnTIi!IZenador Fonol/iglco de Salda e o AlTTli!lzenador Fonol6glco de Entri!lda).
AgOI1l, f1ca cl/lro que o problel1li!ll de Rebecca estil nllo apenas no Circuito de R8verbenllo¡:l!io Fonol/iglca
corro, tarrbém, no Circuito Fonético. Mals especlfk:alTlllnte, f1ca cl/lro que a naturaza precisa do
probIel1li!ll é um dlstúrblo taree de retomo fonol/iglco (dificultando a mmuteno¡:llo r1lfnlscllda da
"folTTli!lo¡:l!Io no AITTIi!IZtlnador Fonol6glco PIISSIYO e, com Is&o, pnijudlcando a consolldllo¡:llo de InfolTTli!l¡;:lo
fonol6glca e a pIllIIIlbllldilde de el1llreender IInoilse s.,toitlca em senteno¡:as convolutilS pllra IIpreender o
slgnlfk:ado) quento de retomo fonético (dfk:ultando o estabelecllTlllnto de tlilO¡:OS pllra vlllblzar sua
merrllrla recente, superar os hiatos tel1lloral!l e eeneer os eIos da falil InterT\il).

DIferentemente do dlsléxk:o fonol6glco do desenvolv1mento, que falhil em mostrar efalto de
recl!ncls lIiI rec:ordiu;;lo de Itens ouvldos, o sUrdo congl!nlto profundo rrostra efelto de recllncla na
recordao¡:;lo de Itens recebldos por leltura labial (OODO, HOBSON, BRASHER, 11 CAMPBELl., 1983), apesar
de sua IncaPilcldilde de ouvlr dlstlno¡:!!es fonl!itlcas e da pobre qualldade fonética de sua filia. Portanto,
enquanto o circuito externo (I.e., fonétIco) do dlllll!ixlco fonol6glco do desenvolYlmento se encontnl
cOl1llrorretldo, debalndo de fomecer o trao¡:o adicional de curta dUl1lo¡:lo que facilita a recordao¡:lo dos
Itens rec:enterrente ouvldos, e&&e circuito externo (I.e ., rono!itlco) do BUrdo con!ill!nlto profUndo se
encontl1l em perfeito estado de funcionarrento, penTil:indo que os itens recebidos por leiture IIlbilll
deillem aquele tl1l<;o adicional que tanto fllcifta a recorda(;lo da infolTTli!l<;lo e possibilita o fortalecinento
da fal/l intema. O teor intacto do Circuito Fonl!itico do &Urdo (em especial da conexiío que VIIi dll saída
fonl!itica pal1l a entl1lda fon6tica) penTil:e que as pal/lVI1lS lidas I/Ibilllrrente deixem aquele treo¡:o de vital
~ancill 1I mem6ria recente (e que se revel/l no efeito de recencill), aquele mesmo tre(;o que está
ausente na pal/lVI1l escrita, e que s6 pode ser obtldo de&Sll pal/lVI1l escrita qUllndo o leltor se enllaJa na
ORIl1Zi1o¡:lo ostenslvl!l, ou SlQa, nos movlmmtos artlcul/lt6r105 dl!l fl!ll/l em pl'8seno¡:a da escrtta (I.e., na
decodlflcao¡:l!Io glilfo-olOllrtlcul/lt6rta). ÑSIn\. corro o Crculto Fonético do surdo congAnlto profundo nllo
apresenta problel1li!lls, ele est6 em condlo¡:!!es de receber o Input fonético por IeItUnll labial e de erT1Jn!gá
b plIli1 desenvolver a fal/l Interna. COntudo, ermori!l o surdo esteja em plenas condll;:!!es de desenvolver
e fazar lISO da falil InterT\il plIra ilS SUilS atMdades do dla-a-dlil, ele nlIo tenda a filzer Isso quando se
tlilta de Ildar com mlterlal escrito, miS apenas quando se tlilta de IldiIr com rmt:erlal recebldo por IeItUri!l
lablsl. Ermolil o surdo tendEl iI uSilr iI estratéglil de fala Intemil quendo se tliltil de memortzilr e recordar
If ;1 bid lit Ibll I t d f I t tél lid t t d
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maior para itens apresentados visualmente (letras, núrreros e palavras escritas) do que para itens
apresentados auditivamente (letras, números e palavras faladas). A díterenca é que enquanto o surdo
conqénlto profundo tem um aparato intacto que Ihe pemnite fazer uso da fala interna embora ele prefira
nao faze-Io, o disléxico fonológico do desenvolvimento (no caso, Rebecca) nao usa a fala intema porque
nao pode, já que, tanto no circuito externo (o Circuito Fonológico) quanto no circuito intemo (l.e., o
Circuito Fonético), a conexáo que leva a infomna~ao da salda para a entrada se encontra prejudicada.
Assim, o disléxico fonológico do desenvolvimento (no caso, Rebecca) nao usa a fala interna, de modo
que, quando ela tem de lembrar-se das palavras (quer escritas ou ouvidas), ela tende a apelar para
estratégias de rrerrortzecño que apelam para características visuais.

Embora haja um estreito relacionamento de facilita~ao recíproca entre as habilidades de leitura
escrita, consciencia fonológica, e mennória de trabalho fonológica, nao há uma rela~ao causal obrigatória
entre esses tres elementos. Assim, por exemplo, pode haver boa leitura na ausencia de consciencia

fonológica e de mennória de trabalho fonológica. Pode, também, haver boa leitura na ausencia de fala
intema, confomne já documentado com o paciente EB de L..evine, Calvanio, e Poppovics (1982). A
coexistencia, em Rebecca, entre relativamente boas habilidades de leitura (se bem que no estilo
ideográfico "chinés"), de um lado, e, de outro lado, muito pobres habilidades meta lingüísticas (muito
baixa consciencia fonológica), de mennória de trabalho fonológica (dificuldade em fazer ensaio
fonoarticulatório para reverberar e consolidar infomna~ao) e de uso de fala interna mostra que nao há
uma conexao causal obrigatória entre esses elementos. No surdo conqénfto profundo, contudo, nao há
necessariamente esse estilo "chines" de leitura, essa dificuldade em penetrar na intimidade grafemica
das palavras, essa falta de rela~ao entre, de um lado, a leitura, e, de outro lado, a consciencia
fonológica e a mennória de trabalho fonológica. Em verdade, a medida que o surdo é alfabetizado, as
relacñes entre leitura-escrita, consciencia fonológica e mennória de trabalho fonológica se fortalecem.
Como demonstrado por Waters e Doehring (1990), no surdo, as correlacñes entre leitura, consciencia
fonológica e mennória de trabalho fonológica aumentam com a idade. A aquisi~ao de leitura e escrita
alfabéticas pelo surdo conqénlto profundo promove o desenvolvimento da fala interna e, com ela, a
habilidade de leitura labial (e o aumento a sensibilidade ao trace de mennória), o vocabulário receptivo
visual das palavras Iidas labialmente, a mennória de trabalho fonológica (e a amplia~ao da amplitude de
mennória e da eficácia da reveroeracño fonoarticulatória e da consojdacño de lnforrracáo), a habilidade
de manipular e recombinar segmentos da fala (í.e., consciencia fonológica). Confomne demonstrado por
Campbell e Wright (1988, 1990), embora a aqulslcáo de leitura contribua para o desenvolvimento da fala
intema, os surdos preferem reservar o uso da estratégia da fala intema para processar na mennória de
material recebido por leitura labial e também, desde que acompanhado por movimentos articulatórios da
boca, para material escrito. Já para o processamento na mennória de itens plctorlaís como figuras e
objetos, os surdos tendem a preferir out ras estratégias visuais, a menos que a tarefa demande
respostas oraís como a de norraacáo vocal (confomne CAMPBELL & WRIGHf, 1989).
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