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Resumo  

 

Diferenças no desenvolvimento em virtude do déficit de percepção e/ou memória e déficit 

fonológico dentre outros são encontradas em crianças com Dificuldade Especifica de 

Aprendizagem-DEA, tais como crianças dislexias e discalcúlicas. Isto ocorre em função da 

comorbidade com a sobreposição entre déficits na matemática e realização de leitura que podem 

ser responsáveis por um efeito no desenvolvimento da Aprendizagem Implícita-AI. Esta se 

caracteriza por um sistema que possibilita ao sujeito encontrar regularidades do ambiente por 

meio de um processo que é adquirido inconscientemente e automaticamente por exposição 

incidental pertinente. Deste modo, sugere-se que uma perturbação na AI poderá explicar algumas 

das dificuldades observadas na dislexia e discalculia do desenvolvimento. Assim, o presente 

estudo tem como objetivo investigar se uma perturbação nos mecanismos de AI pode 

eventualmente estar relacionada às dificuldades associadas à dislexia e a discalculia do 

desenvolvimento num grupo de crianças do ensino findamental 1. A avaliação dos processos de 

AI será feita recorrendo ao modelo de aprendizagem de uma gramática artificial (AGL) já 

amplamente validado para o estudo destes processos implícitos. O Paradigma AGL será aplicado 

a dois grupos de crianças: disléxicas e discalcúlicas, e a quatro grupos controle de crianças com 

desenvolvimento típico: sem dislexia e sem dificuldade de leitura e escrita; sem discalculia e sem  

dificuldade em aritmética; sem dislexia e com dificuldade de leitura e escrita; sem discalculia e 

com dificuldade em aritmética.   

 

1  Introdução 

 

O uso do termo AI trouxe grande polêmica para a comunidade acadêmica. De acordo com 

Cleeremans, Destrebecqz e Boyer (1998) e Frensch (1998), a divergência era em função da 

diversidade de definições existentes na literatura para o conceito de AI, pois “as definições de 

aprendizagem implícita são tão numerosos quanto os métodos de seu estudo” (PERLANT; 

LARGY, 2008 p. 298) sendo “extremamente difícil encontrar uma definição satisfatória para o 

termo” (CLEEREMANS et al., 1998 p, 406). Frensch (1998) em seu estudo de revisão sobre o 

conceito AI encontra onze definições diferentes para o termo, categorizando-as em quatro classes 

distintas de significados, diferindo-as em termos de sua utilidade científica. Ademais, evidencia-

se por parte de alguns autores, tal como Shanks e St John (1994) apud Cleeremans et al. (1998 

p.407) que "aprendizagem humana é sistematicamente acompanhada de consciência” e sugerem 

que em vez de separar as aprendizagens, as mesmas devam ser distinguidas com base no seu 

processamento de informação. Somente a partir da definição apresentada por Reber (1989) é que 

este constructo foi considerado entre os debates dos cientistas cognitivos.  

Diversos autores (CLEEREMANS et al., 1998; FOLIA et al., 2008; FORKSTAM; 

PETERSSON, 2005; JIMÉNEZ-FERNÁNDEZ et al, 2011; HOWARD JR. et al., 2006; 
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KAUFMAN et al., 2010; LEME, 2008) são unânimes em afirmar que o conceito de AI vincula-se 

a ações e habilidades não conscientes em torno da aprendizagem, pois sabemos mais do que 

podemos falar (NISBETT; WILSON, 1977). Os autores coincidem em afirmar que os seres 

humanos acionariam mecanismos que extrairiam do ambiente regularidades estruturais 

implicitamente a partir da experiência sem a indução de um modelo explícito. Para os autores, 

AI, portanto, seria o processo pelo qual adquirimos conhecimento das regularidades do ambiente 

de forma passiva. Pavlidou e Williams (2014) pontuaram que a característica central na descrição 

da AI e AE é a noção de consciência, principalmente no sentido da acessibilidade (explícita) ou 

inacessibilidade (implícita) da informação adquirida por não está conscientemente disponível. 

Pothos (2007) fez uma ressalva a esse respeito ao afirmar que o processo da AI seria 

“possivelmente” sem consciência. Talvez em virtude do que já fora considerado por Frensch 

(1998) do qual argumentou que no mecanismo de ação não intencional da aprendizagem implícita 

haveria certa quantidade de atenção alocada para tarefa. É neste sentido que Williams (2009) 

questionou a posição que alguns autores evidenciam sobre a ausência de atenção para o processo 

da aprendizagem implícita, pois, segundo ele, não teríamos como afirmar que o sujeito não tenha 

focado sua atenção em determinado estímulo para sua aprendizagem.  

Em virtude desta polêmica e posições antagônicas entre os autores, alguns procedimentos 

foram sendo criados para fechar as brechas e vulnerabilidade quanto à certeza de que ocorrera de 

fato AI. Assim, “foram propostas várias medidas para avaliar a consciência: relatos verbais, os 

testes de escolha forçada (reconhecimento) ou testes subjetivos, como avaliações de confiança” 

(CLEEREMANS et al., 1998, p. 408 e 409). Conforme Pavlidou e Williams (2014), o critério de 

verbalização é um indicador eficaz para medir o grau de acessibilidade das informações 

adquiridas. Nesta perceptiva, a AI se configura como uma aprendizagem não declarativa das 

informações complexas adquirida de maneira incidental e sem consciência do que foi aprendido 

(SEGER, 1994). Em oposição aos processos deliberados, declarativos e conscientes que ocorrem 

na aprendizagem explícita, “essencial para a aquisição das regras de conversão entre fonemas e 

grafemas. Ela permite que as crianças memorizem certo número de regras e princípios que elas 

podem usar conscientemente quando necessário” (PERLANT; LARGY 2008 p. 298). Embora 

existam distintas definições para o termo AI, todas as definições propostas concordam em alguns 

pontos: (1) o sujeito não sabe que aprendizagem está ocorrendo; (2) o conhecimento adquirido é 

difícil de acessar conscientemente; (3) é difícil de verbalizar (Ibid). 
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As dificuldades das crianças com dislexia são geralmente abordadas do ponto de vista de 

um déficit na aprendizagem explícita, em especial, no nível da consciência fonológica, ou seja, na 

manipulação explícita dos sons da linguagem (PERLANT; LARGY, 2011). Contudo, a 

aprendizagem da leitura envolve tanto processos de aquisição explícita como implícita. Numa 

fase inicial da aprendizagem, a correspondência grafema-fonema é aprendida de forma explícita, 

mas após esta fase as crianças continuam a aprender estas correspondências de forma implícita 

(GOMBERT, 2003). Tal como abordado por Gombert (2003), não se pode olvidar que o déficit 

fonológico impede também o aprendizado implícito de regularidades linguísticas, interferindo no 

desenvolvimento da leitura nesses sujeitos (HOWARD et al., 2006; FOLIA, et al., 2008). Neste 

sentido, os processos de aprendizagem implícita de crianças com dislexia podem interferir no 

desenvolvimento da aprendizagem da conversão grafema-fonema, competência necessária a uma 

leitura fluente e consequentemente automática, e essa possibilidade de que determinados fatores 

do desenvolvimento podem afetar o processo de AI, fez com que investigadores aumentassem o 

interesse pelo estudo da relação entre AI e Dislexia.  

A dislexia é percebida como de origem neurobiológica que, em condições normais, a 

leitura e escrita se desenvolvem com dificuldade (BRITISH PSYCHOLOGICAL SOCIETY, 

1999) apesar de o sujeito apresentar inteligência normal, ensino e oportunidades 

socioeconômicas adequadas, além de não apresentar deficiências sensoriais ou neurológicas 

(DSM-IV, 1994). Alguns especialistas (BELL; MCCALLUM; COX, 2003; SIEGEL, 1999) 

definem dislexia como um tipo específico de dificuldade de leitura, que se distingue pelas 

dificuldades de soletração e de decodificação. De acordo com Marin-Padilla (1999), a dislexia 

pode resultar no adulto a partir de uma de lesão cerebral adquirida e em crianças quando o 

cérebro é reconhecidamente afetado, como na paralisia cerebral. Neste caso, tem-se a “dislexia 

adquirida”. Fala-se da Dislexia do Desenvolvimento (DLX-D) quando se tem um componente 

genético e quando são envolvidas alterações no cérebro.  

 Huber et al. (2015) ressaltaram que os argumentos envolvidos para a explicação dos 

déficits associados à Discalculia do Desenvolvimento (DCC-D) estão inseridos nas deficiências 

de domínio-geral e/ou de domínio específicos. Os déficits de domínio específicos estão na 

representação da magnitude do número sugerido como um déficit central da DCC-D, pois a 

semântica transmitida pelos números é considerada o centro de informação, e isto é relevante 

para a maior parte das tarefas numéricas. Duas hipóteses principais foram apresentadas para 
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explicar os déficits no processamento da magnitude do número em DCC-D: (1) déficit específico 

no sistema de magnitude e (2) déficit no acesso a uma representação da magnitude dos números 

simbólicos. Segundo a primeira hipótese, a representação mental da magnitude do número é 

prejudicada surgindo os déficits numéricos nos DCC-D. Em contraste, a hipótese de déficits de 

acesso afirma que a própria representação da magnitude está intacta, mas o acesso a essa 

representação e, assim, a ligação entre a representação magnitude e números simbólicos é 

deficiente.  

Segundo Wanga, Tasi e Yang (2012), a definição encontrada nos trabalhos mais recentes 

acerca da DLX-D e DCC-D descreve a primeira como um déficit específico na aquisição da 

leitura, especialmente no reconhecimento de palavras e decodificação; e a segunda como um 

déficit específico na aquisição de habilidades aritméticas, especialmente no conhecimento do 

número. Conforme os autores, pessoas com dislexia e discalculia têm déficits em várias 

habilidades de processamento mental, incluindo a inibição com deficiências em habilidades de 

leitura e de aritmética. Estes ainda sublinharam subsidiados em alguns autores (VANDERSLUIS;  

JONG; VAN DER LEIJ, 2007; BLAYE; CHEVALIER, 2011), que a inibição é um componente 

central da função executiva (FE) desse grupo de sujeitos e geralmente se concentra na capacidade 

de inibir ou retardar ativamente a resposta dominante para alcançar um objetivo. Assim busca-se 

investigar se uma perturbação nos mecanismos de aprendizagem implícita pode eventualmente 

estar relacionada às dificuldades associadas à dislexia e a discalculia do desenvolvimento num 

grupo de crianças. 

 

2 Justificativa 

 

Pavlidou et al. (2010) ao analisarem os estudos de Cassar e Treiman (1997), Gombert 

(2003) e Howard et al (2006) afirmaram que as pesquisas sobre AI traz contribuições relevantes 

para a leitura em sujeitos com DLX-D.  Neta perspectiva, autores têm destacado a importância de 

investigar AI no contexto da Dislexia (HOWARD et al.,  2006). Em consonância, Roodenrys e 

Dunn (2007) declararam que a investigação nessa área é relevante, pois contribui para elaboração 

de uma teoria particular acerca deste tema. Pavlidou e Willians (2014), por sua vez, destacaram 

que a DLX-D possibilita o estudo dos mecanismos de AI e sua interação com a leitura e outras 

habilidades cognitivas explícitas. Desta maneira, estudos aprofundados sobre AI em crianças com 
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DLX-D surgem como necessários, pois essa relação ainda tem sido pouco investigada no âmbito 

da literatura, ademais dos poucos resultados existentes serem controversos, conduzindo a 

resultados contraditórios (HOWARD et al., 2006). Outrossim, Roodenrys e Dunn (2007), 

Howard et al., (2006) e Folia et al (2008) ressaltaram que há poucos estudos sobre essa 

capacidade em disléxicos, e os resultados de pesquisas que são produzidos evidenciam ser 

inconsistentes, inconclusivos e não clara a demonstração de uma relação direta entre as 

habilidades de aprendizagem de leitura e escrita e competências implícitas.  

Ressalta-se que a maioria dos estudos de aprendizagem implícita em indivíduos com 

DLX-D foi conduzido em sujeitos adultos (HOWARD; HOWARD, 1997; MATHEWS; 

COCHRAN, 1989) utilizando-se dos seus resultados para fazer inferências sobre as crianças. 

Porém, devido às capacidades de aprendizagem implícita ter um período ótimo de 

desenvolvimento na primeira infância, as investigações que têm sido realizadas com sujeitos 

adultos não deixam claro se essas inferências podem ser feitas com segurança para as crianças 

que compartilham um perfil diferente de desenvolvimento. Dos poucos estudos realizados 

diretamente com crianças disléxicas (FLETCHER, MAYBERY, BENNETT, 2000; 

ROODENRYS; DUNN, 2007; VICARI, et al., 2005; 2003) nenhuma destas investigações 

explorou outros fatores condicionantes ao desenvolvimento da aprendizagem implícita e seus 

conhecimentos resultantes. Ademais, esses estudos apresentam conclusões ambíguas, pois alguns 

deles sustentaram a existência de influências no desenvolvimento da aprendizagem implícita 

relacionada com a idade e capacidades intelectuais Assim, faz-se mister compreender se a forma 

implícita de aprendizagem poderá estar relacionada com a origem de perturbações da leitura, tais 

como a dislexia de desenvolvimento.  

 Tem-se pouco estudo referente à AI e Discalculia do Desenvolvimento - DCC-D apesar 

de existirem dois fatores importantes, conforme destacam Iuculano et al., (2015) subsidiados em 

alguns estudos (BUTTERWORTH; VARMA; LAURILLARD, 2011; BUTTERWORTH, 2005; 

MENON, 2015; DOWKER, 2009), a saber: primeiro, das dificuldades matemáticas serem 

comuns em crianças em idade escolar, em adolescentes e até mesmo com estudantes adultos em 

seu período de estudos nas Universidades, evidenciando que até 20% dos indivíduos apresentam 

algum déficit de aprendizagem em matemática – MLD ou DCC-D. Em consonância, Huber et al., 

(2015) subsidiados em diversos estudos (SHALEV; MANOR; GROSS-TSUR, 2005; 

ASHKENAZI; RUBINSTEIN; HENIK, 2009; DEFEVER et al ., 2014; MEJIAS; GRE' GOIRE;  
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NOE, 2012; RUBINSTEIN; HENIK, 2005) destacaram também que a DCC-D se configura como 

um transtorno heterogêneo de habilidades numéricas ou aritméticas em crianças e que pode 

persistir até a adolescência tardia bem como até a idade adulta, quando não tratada. Por 

conseguinte, Sigmundsson, Anholta e Talcott (2010) ao tecerem comentários das pesquisas 

realizadas por Parsons e Bynner (2005) e Goswami (2008) sublinharam que pesquisas sobre 

dificuldades matemáticas são de grande importância, porque as dificuldades matemáticas 

mostraram ser mais desfavoráveis para as perspectivas de carreira dos sujeitos do que as 

deficiências de leitura, ademais do fato que quando a dificuldade de aprendizagem em 

matemática não é tratada pode levar a custos sociais enormes. 

 O segundo fator conforme Iuculano et al., (2015) está na extensão do uso da matemática 

para categorizar, visualizar e manipular a informação em praticamente todos os domínios da 

atividade humana no mundo moderno. A partir dos resultados de algumas pesquisas 

(BUTTERWORTH; KOVAS, 2013, BUTTERWORTH, 2011), os autores ainda frisaram que 

embora a taxa de MLD seja comparável ou mesmo superior ao de inabilidade de leitura, 

MLD/DCC-D tem recebido muito menos atenção da comunidade de pesquisadores. Razão deste 

estudo de investigação denotado pela proponente, pois os participantes desta pesquisa serão 

crianças disléxicas e crianças discalcúlicas, revelando ser imperativo também pesquisas referente 

à competência matemática em crianças.  

Em conformidade com os achados de Duncan (2007), Parsons e Bynner (2005), OECD 

(2010), Nelson e Reyna (2007) e Reyna e Brainerd (2007), os autores seguem afirmando que o 

quantitativo ínfimo de pesquisas nessa área surpreende ao endossarem que, “(...) em um grau 

ainda maior do que as habilidades de leitura, habilidades matemáticas na primeira infância 

mostraram afetar posteriormente a realização académica e profissional, bem estar 

socioeconômico e resultado de saúde” (IUCULANO et al., 2015, p.02). Sigmundsson, Anholta e 

Talcott (2010) citaram alguns estudos (GROSS-TSUR; MANOR; SHALEV, 1996; LEWIS; 

HITCH; WALKER, 1994) enfatizando que dificuldades de aprendizagem de desenvolvimento 

são altamente comórbidas com a sobreposição entre déficits na matemática e na realização de 

leitura. Para os autores, esta taxa de co-ocorrência sugere o compartilhamento de mecanismos 

causais subjacentes. No nível biológico, os autores seguem destacando, baseados em Dehaene, 

Piazza, Pinel e Cohen (2003) e Turkeltaub, Eden, Jones e Zeffiro (2002), que os estudos de 

neuroimagem revelam que as tarefas matemáticas envolvem uma rede de áreas corticais que se 
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distribuem e se sobrepõem espacialmente com os que compõem a rede cortical normativa para 

leitura. Referendado em alguns estudos (VAIDYA, 2004; LANDERL; BEVAN; 

BUTTERWORTH, 2004; MALMER; ADLER, 1996), os autores ressaltam ainda que não só a 

dislexia, mas também a discalculia se associa a dificuldades subjacentes a vários níveis da 

análise, incluindo função visual perceptual o processamento cognitivo de estimação de magnitude 

e no curto prazo e memória de trabalho visual. 

 Rubinsten (2015) afirmou que conhecimento implícito é poderoso e desempenha um 

importante papel no desenvolvimento humano, especialmente em casos de deficiências 

psiquiátricas ou neurológicas, tais como DCC-D ou a ansiedade matemática- AM. Rubinsten e 

Tannock (2010), por conseguinte, constataram no resultado de estudo realizado que medidas 

implícitas e, mais especificamente, as medidas implícitas para ansiedade matemática podem ser 

uma ferramenta importante quando se estuda as diferenças em matemática. Rubinsten (2015) lista 

alguns estudos que utilizaram diferentes tarefas cognitivas implícitas (TSUCHIYA; KOCH, 

2005; SKLAR et al., 2012; RUSCONI et al., 2006; GARCÍA-ORZA ET et al.,  2009; RIC; 

MULLER, 2012) em sujeitos com DCC-D, tais como o Continuous Flash Suppression (CFS) (é 

apresentado diferentes estímulos para cada olho: para um, estímulo estático; para o outro, uma 

série de estímulos que mudam rapidamente); capacidade complexa para resolver fatos 

aritméticos; e o priming afetivo (ferramenta para avaliar os construtos neurocognitivo implícitos 

que fundamentam ansiedade matemática).  

 Kaufmanna et al., (2004) investigaram as dificuldades de recuperação de fatos aritméticos 

em um jovem com 18 anos de idade com discalculia do desenvolvimento. A hipótese dos 

pesquisadores para o estudo foi que o discalcúlico em análise usaria estratégias principalmente 

processuais para resolver problemas de fatos aritméticos em tarefas de produção abertas (por 

exemplo, 6 × 2 =?), e que apresentaria uma rede armazenada de fatos aritméticos, mesmo que 

esta rede fosse menos fortemente constituída para os cálculos. Os autores constataram que nas 

performances em tarefas de produção, a necessidade de acesso era evidente, e nas tarefas de 

verificação a apresentação do problema juntamente com uma resposta provocou acesso explícito 

à verdadeira resposta. Em tarefas implícitas, o acesso à informação numérica não foi relevante 

para a tarefa em questão, contudo em alguns estudos citados pelos autores (LEFEVRE; KULAK, 

1994; THIBODEAU; LEFEVRE; BISANZ, 1996; LEMAIRE et al., 1994) os sujeitos adultos em 

condições normais demonstraram ativação dos fatos  aritméticos nas tarefas implícitas. Deste 
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modo, os autores constataram que o discalcúlico não pode acessar dados na produção enquanto 

ele faz uso de tarefas de verificação. Em tarefas implícitas nenhum acesso foi encontrado. Esses 

achados se encaixam bem com a perspectiva de que os processos de memória de trabalho e de 

atenção desempenham um papel relevante na capacidade de recuperação nos indivíduos.  

Neste sentido, entende-se que os processos de aquisição explícita como implícita também 

ocorrem nas aprendizagens em matemática tanto em sujeitos com desenvolvimento típico como 

em sujeitos com Desordens Específicas de Aprendizagem-DEA, tais como os Discalcúlicos, não 

só pelas comorbidades existentes entre a dislexia e discalculia como também e, principalmente, 

por a linguagem matemática também apresentar regularidades que podem ser extraídas tanto do 

ensino explícito como de maneira implícita. Assim, diferenças no desenvolvimento, por exemplo, 

o tipo de déficit que pode ser encontrado em crianças dislexias, tais como, o déficit de percepção 

e/ou memória (FLETCHER et al., 2000) tendem a ser encontrado também em crianças com 

discalculia. Deste modo, esse déficit de percepção pode ser responsável por um efeito no 

desenvolvimento da aprendizagem implícita.  

Assim, o presente estudo busca trazer como benefício compreender com maior 

propriedade a capacidade de aprendizagem implícita em crianças que foram diagnosticadas com 

DLX-D e DCC-D, principalmente de sujeitos discalcúlicos haja vista dos poucos estudos nesta 

área, corroborando para a construção do conhecimento específico do processo de aprendizagem 

implícita em sujeitos com desordens específicas de aprendizagem. Por meio de publicação e 

divulgação desta pesquisa em diversos eventos acadêmico-científicos visa-se sociabilizar o saber, 

contribuindo para que sejam elaborados planejamentos e programas com estratégias e 

intervenções mais direcionadas e adequadas para o ensino explícito e, por conseguinte, para as 

aprendizagens explícitas desse grupo de sujeitos no âmbito do ensino formal. Objetiva-se 

também buscar parcerias e influir na realização de mais pesquisas nessa área e na utilização do 

paradigma experimental da aprendizagem de gramática artificial-AGL, pois os Grupos de 

Pesquisas brasileiros não utilizam esse paradigma amplamente validado internacionalmente do 

qual contribui significativamente para o entendimento das especificidades neurocognitivas no que 

se refere especificamente as aprendizagens implícitas de sujeitos com desordens de 

aprendizagem. 
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3 Hipótese do estudo   

 

 Uma perturbação nos mecanismos de aprendizagem implícita está relacionada às 

dificuldades associadas à dislexia e a discalculia do desenvolvimento num grupo de crianças 

 

4 Objetivos 

 

O presente estudo tem como objetivo geral investigar se uma perturbação nos 

mecanismos de aprendizagem implícita pode eventualmente estar relacionada às dificuldades 

associadas à dislexia e a discalculia do desenvolvimento num grupo de crianças. Como objetivos 

específicos à pesquisa pretende: 

 

 Investigar se há relação entre perturbação nos mecanismos de aprendizagem implícita 

e dificuldades associadas à dislexia e discalculia do desenvolvimento; 

 Verificar se há relação entre perturbação nos mecanismos de aprendizagem implícita 

e dificuldades associadas à leitura em crianças com e sem dislexia e com crianças que 

apresetam dificuldades de leitura.  

 Verificar se há relação entre perturbação nos mecanismos de aprendizagem implícita 

e dificuldades associadas ao conhecimento de número em crianças com e sem 

discalculia e com crianças que apresetam dificuldades em matemática.  

 

5. Procedimento Metodológico 

 

5.1. Estudo Principal 

 

5.1.1 Amostra 

 

Estudantes com queixa de desordens específicas de aprendizagem-DEA, oriundos de 

escolas públicas municipais e/ou estaduais do ensino fundamental (ciclo I) da cidade de São 

Paulo que, ao serem encaminhados aos órgãos competentes de avaliação apresentem o 

diagnóstico de dislexia e discalculia do desenvolvimento confirmados.  
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Com o objetivo de contrabalançar o nível socioeconômico e as influências de ensino e 

fatores ambientais da amostra, os participantes serão selecionados de um mesmo bairro e escola, 

e serão combinados de acordo à faixa etária. 

Tendo o propósito de verificar como as variáveis se comportam e de analisar com maior 

propriedade o efeito dos fatores e relações propostas para este estudo, esta pesquisa também será 

realizada com estudantes sem dislexia e discalculia, isto é, crianças com desenvolvimento típico 

que evidenciem dificuldades de aprendizagem em leitura e escrita e em aritmética, bem como 

crianças com desenvolvimento típico que não apresentem dificuldades de aprendizagem em 

leitura e escrita e em aritmética.  

Neste estudo, o termo “dificuldade de aprendizagem” é compreendido como problemas de 

ordem pedagógica e/ou psicopedagógica e/ou sócio-culturais, ou seja, o problema não está 

centrado apenas no aluno. E “desordem de aprendizagem” relacionada a dificuldades específicas 

caracterizadas pela presença de uma disfunção neurológica. 

Deste modo, a investigação será realizada com dois grupos de crianças: disléxicas e 

discalcúlicas e com quatro grupos controle de crianças, emparelhados em função do 

desenvolvimento típico. A saber: 

 

 Sem dislexia e sem dificuldades de aprendizagem em leitura e escrita; 

 Sem dislexia e com dificuldades de aprendizagem em leitura e escrita; 

 Sem discalculia e sem dificuldades de aprendizagem em aritmética;  

 Sem discalculia e com dificuldades de aprendizagem em aritmética.  

 

Assim, para cada criança disléxica será feita uma correspondência com uma criança sem 

dislexia com dificuldade e sem dificuldade em leitura e escrita. De igual maneira, para cada 

criança Discalcúlica será feita uma correspondência com uma criança sem discalculia com 

dificuldade e sem dificuldade em matemática.  Destaca-se que o quantitativo da amostra seguirá o 

critério de distribuição gaussiana (Normal) factíveis de análises significativas estatisticamente. 

Deste modo, buscaremos aplicar o paradigma AGL com 33 crianças por grupo, totalizando em 

199 participantes. 
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5.2 Estudo Piloto 

  

Com o objetivo de construir conhecimento técnico-experimental sobre o software 

(http://nbs.neuro-bs.com) utilizado internacionalmente e amplamente validado para a aplicação 

do Paradigma da Aprendizagem de Gramática Artificial-AGL para coleta e análise dos dados, 

outrossim, com o intuito de previamente avaliar o procedimento metodológico proposto para o 

estudo principal, permitindo verificar as possíveis falhas e modificá-las antes da implementação 

da pesquisa principal, buscando garantir a padronização na aquisição dos dados será realizado um 

estudo piloto em Portugal na região do Algarve com parceria com a Universidade do Algarve-

UAlg. Este País e Universidade foram escolhidos, pois o Grupo de Pesquisa em Neurociência 

Cognitiva desta Universidade tem produzido inúmeras pesquisas nesse paradigma. 

O estudo piloto será feito com crianças que apresentam desordens específicas de 

aprendizagem-DEA (dislexia e discalculia) confirmadas, oriundas de escolas públicas do ensino 

fundamental (ciclo I) da região do Algarve. Para esta coleta será seguido o mesmo procedimento 

e critérios propostos para o estudo principal. Destarte, este projeto de Pesquisa também será 

submetido à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa ou equivalente na Universidade do 

Algarve – UAlg conforme Resolução CNS (292/99-VII.1), cujo escopo visa assegurar a 

confidencialidade e privacidade necessária: proteção de imagem, não estigmatização e não 

utilização das informações de maneira que prejudique os voluntários no âmbito sócio-cognitivo e 

psicoafetivo. 

A proponente já possui carta de aceite da Professora Dra. Alexandra Reis investigadora 

principal do Grupo de Pesquisa em Neurociência Cognitiva vinculada ao Departamento de 

Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve – 

UAlg/Portugal. A mesma é especialista no estudo dos processos implícitos com o Paradigma da 

Aprendizagem de Gramática Artificial- AGL e seu campo de atuação e produção estão 

direcionados ao que este projeto se propõe a investigar. 

Devido ao estudo piloto não exigir o cumprimento do critério da distribuição gaussiana, o 

quantitativo de sujeitos deste estudo será inferior ao do estudo principal, contudo, obedecerá ao 

mesmo critério de procedimento proposto para o estudo principal. Participarão deste estudo 30 

crianças, 5 colaboradores por grupo. 
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5.3 Carta de Anuência das IE participantes 

 

As instituições de ensino selecionadas das quais os voluntários da pesquisa fazem parte, 

tanto para a investigação principal como para o estudo preliminar, já receberam da pesquisadora 

principal um documento solicitando o pedido de autorização para realização da investigação. 

Neste sentido, estamos no aguardo de resposta e entrega da carta de anuência das instituições 

escolhidas notificando a aprovando para realizar a coleta dos dados. 

 

5.4 Procedimento de coleta e análise dos dados 

 

A avaliação dos processos de aprendizagem implícita será feita recorrendo ao modelo de 

aprendizagem de gramática artificial (AGL) formado por um conjunto de regras 

independentemente do símbolo: letras, sílabas, sons, figuras. Este se constitui num paradigma 

experimental já amplamente validado para o estudo destes processos implícitos. É uma tarefa 

não-motora (sem envolvimento cerebral) que requer a classificação das sequências de estímulos. 

Este modelo analisa a aprendizagem de sequências de símbolos geradas por uma linguagem de 

estado finito (apenas algumas continuações são permitidas).  

Os participantes são convidados a identificar, após um período de exposição, se novas 

sequências de estímulos são compatíveis com as sequências anteriores. Este modelo revela-se 

como uma abordagem adequada para explorar o potencial e déficits de aprendizagem implícita 

em crianças com e sem dislexia do desenvolvimento. Embora seja um paradigma amplamente 

utilizado em investigação experimental com sujeitos adultos (REBER, 1993, 1989, 1967), 

também tem sido utilizado em estudos com crianças (GOMEZ e GERKEN, 1999; MARCUS, 

VIJAYAN, BANDI RAO e VISHTON, 1999) com desenvolvimento típico e com vários 

transtornos de desenvolvimento (DON, SCHELLENBERG, REBER, DiGIROLAMO e WANG, 

2003).  

O paradígma recorre-se-rá a dois critérios de classificação: a) o critério tradicional de 

avaliação da gramaticalidade; b) o critério de preferência. Este critério é uma medida mais 

sensível de aprendizagem implícita uma vez que os participantes não são informados da 

existência de gramática (AGL) e têm apenas que expressar a sua opinião pelas novas sequências 

em avaliação. 
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Será um estudo experimental aplicado a dois grupos de crianças: disléxicas e discalcúlicas 

e a quatro grupos controle de crianças, emparelhados em função dos critérios especificados no 

tópico 5.1.  

Serão avaliadas algumas variações dos paradigmas, nomeadamente em função da 

modalidade sensorial dos estímulos (visual/auditiva) e da complexidade gramatical (AGL). 

Várias experiências cognitivo-comportamentais serão efetivadas de forma a testar os diferentes 

fatores manipulados, caracterizar as curvas de aprendizagem e de desempenho, bem como 

verificar se este na classificação é independente dos fatores experimentais manipulados.  

A tarefa de AGL será realizada em um computador laptop e aplicada no próprio ambiente 

escolar dos sujeitos. Um conjunto de instruções, típicas do paradigma da aprendizagem implícita, 

será apresentado aos sujeitos no início da tarefa. Estas instruções são do tipo: “observem os 

estímulos com muito cuidado!”. Destaca-se que nenhuma outra informação será dada aos 

participantes sobre os estímulos ou as relações que os caracterizam.  

Os estímulos serão apresentados um a um em uma ordem consecutiva, no qual, cada item 

deverá permanecer na tela do computador por um tempo determinado e que será substituído 

automaticamente por outro item, uma vez que esse tempo tenha sido transcorrido. Com o 

propósito de avaliar qualquer conhecimento explícito do sistema de regras dos participantes, estes 

ao final da tarefa serão instigados a responder se perceberam algum padrão nos estímulos 

apresentados. 

Como desfecho espera-se que perturbações nos mecanismos de aprendizagem implícita 

estejam relacionadas às dificuldades associadas à dislexia e a discalculia do desenvolvimento 

num grupo de crianças.  

 

5.5 Material e estrutura 

 

Para a coleta dos dados serão necessários os seguintes recursos listados a seguir: 

 

 Computador Laptop; 

 Programa MatLab; 

 Material de experiente: 01 caderno, 01lápis e/ou caneta para a pesquisadora 

principal; 
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 Uma sala ou um ambiente/espaço reservado pela instituição escolar para a aplicação 

individual das tarefas AGL;  

 

Destaca-se que não será realizada gravação de voz nem de imagem dos voluntários. Os 

demais requesitos referente à infraestrutura necessária para o acolhimento ao participante, 

recorreremos à equipe de profissionais das instituições escolares, tais como: psicopedagogo, 

coordenador, diretor(a) da instituição e demais funcionários caso seja necessário.    

 

5.6 Orçamento e finaciamento 

 

Até a presente data, este estudo não recebe apoio financeiro de alguma agência de fomento, 

sendo financiado pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo-USP. No entanto, a 

pesquisadora principal submeteu este projeto de investigação ao Programa de Doutorado 

Sanduiche no Exterior-PDSE da Fundação CAPES-Coordenadoria de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior por um período de 12 meses. A mesma está no aguardo da 

homologação do pedido de bolsa de estudo feita pela Universidade de São Paulo-USP no sistema 

desta Fundação. Quando do deferimento da bolsa de estudo, previsão para o mês de dezemnbro 

do corrente ano, a pesquisadora principal modificará a agência de fomento de sua pesquisa 

informando ao CEPH, através de emenda na Plataforma Brasil, que há uma nova fonte de 

financiamento para sua pesquisa.  

Neste estágio de elaboração do projeto de pesquisa alguns valores a serem gastos com sua 

execução ainda é inexato e geral. A título de exemplo sublinha-se que os custos referentes ao 

deslocamento/transporte e alimentação são valores aproximados, por desconhecer ao certo o 

número de vezes que a pesquisadora principal irá de fato as instituições.  

Desta maneira e em consonância com a natureza da pesquisa e materiais a serem utilizados 

serão descritos a seguir o dispêndio para a viabilização desta pesquisa.  Ressalta-se que, em 

virtude de serem 3 intituições para o estudo piloto e 06 instituições para o estudo principal 

estima-se, no que se refere ao deslocamento, que serão: 
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Estudo Piloto 

 

 06 deslocamentos contando com as idas e vindas para contato/autorização da IE; 

 06 deslocamentos contando com as idas e vindas para aplicação do estudo piloto 

no período diurno (manha e tarde); 

 06 deslocamentos contando com as idas e vindas para divulgação dos resultados. 

Será sugerido e verificado com as instituições, pais e responsáveis a definição de 

local único. 

 

Quadro 01: Custos das depesas para o estudo piloto 

ESTUDO PILOTO – REGIÃO DO ALGARVE 

Tipos de despesas Descrição Cotação V. Total 

BR- PT- BR 2* (Ida e volta) R$ 2.385,00 (€ 682) R$ 4.770,00 (€1.590) 

Instalação** Moradia R$363,00 (€121,25) R$4.356,00(€1.452) 

Aquisão do Software (http://nbs.neuro-bs.com - já adquirido pela UAlg 

Computador Laptop Já adquirido pela pesquisadora 

Material de 

expediente 

01 caderno 

01caneta 

Já adquiridos 

Contato com IE*** 06 Passagens  R$14,00/100km (€ 4) R$84,00 (€ 16) 

Coleta de dados*** 06 Passagens  R$14,00/100km (€ 4) R$84,00 (€ 16) 

Divulg/ resultados*** 06 Passagens  R$14,00/100km (€4) R$84,00 (€ 16) 

Alimentação 1,095refeições R$7,65 (€2,55) R$8.376,00 (€ 2.792) 

CUSTO TOTAL* R$17.754,00 (€5.018) 

* Uma passagem de ida e volta para o exame de Qualificação no Brasil será custeada pela pesquisadora principal, com 

possibilidade de apoio financeiro da UAlg. 

**Residência Universitária por meio de solicitação ao Serviço de Acção Social da UAlg. Taxa de àgua, luz e internet 

inclusa. Período de 12meses.  
***Possibilidade de apoio financeiro da UAlg para utilização dos autocarros/comboios (ônibus). O sistema de 

transporte é por kilometragem. 

* O valor da mesalidade da bolsa de Doutorado Sanduiche no Exterior é de €1.300, totalizando em R$ 54.600,00 anual. 

Ademais do auxílio instalação (€1.300 = R$3.900) e seguro saúde (€90,00 = RS 270,00) contemplados pelo Programa de 

Bolsa.   
 

 

http://nbs.neuro-bs.com/


 17 

A fase de coleta dos dados para o estudo principal será realizada em 06 instituições de 

ensino. Assim:  

 

Estudo Principal 

 

 12 deslocamentos contando com as idas e vindas para contato/autorização da IE; 

 12 deslocamentos contando com as idas e vindas para aplicação da pesquisa 

principal no período diurno (manha e tarde); 

 12 deslocamentos contando com as idas e vindas para divulgação dos resultados. 

Será sugerido e verificado com as instituições, pais e responsáveis a definição de 

local único. 

  

Quadro 02: Custos das depesas para o estudo principal 

ESTUDO PRINCIPAL - SÃO PAULO  

Tipos de despesas Descrição Cotação V. Total 

Aquisão do Software* Já instalado no laptop da pesquisadora principal 

Computador Laptop Já adquirido pela pesquisadora 

Material de expediente 01 caderno 01caneta Já adquiridos 

Contato com IE** 24 Passagens R$3,80 R$91,20 

Coleta de dados** 24 Passagens R$3,80 R$91,20 

Divulgação dos resultados** 24 Passagens R$3,80 R$91,20 

Alimentação 06 refeições R$30,00 R$180,00 

CUSTO TOTAL R$ 453,00 

* software http://nbs.neuro-bs.com. 

**Passagens de ônibus / metrô. A pesquisadora principal tem gratuidade de passagem de ônibus no Cartão Bom, e 

possui o cartão de passagem Bem Osasco para estudante. 

 

 Pontua-se que o processo de seleção para a bolsa de doutorado sanduíche está na sua fase 

final de deferimento, do qual o projeto da pesquisadora foi selecionado pelo Instituto de 

Psicologia para participar deste Programa e, como já mencionado, aguarda-se apenas 

homologação do pedido por esta mesma instituição de ensino. Contudo, caso o processo seja 

indeferido, a pesquisadora realizará o estudo piloto no estado de São Paulo. Estima-se que os 
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gastos terão, se comparados com o estudo principal, um valor aproximado de R$225,00 incluindo 

as despesas de deslocamento e alimentação. 

 

6 Cronograma de execução 

 

A fim de cumprir com as fases da pesquisa, será apresentado o cronograma de execução 

do projeto. A saber: 

 

 

FASES  

2015 2016 2017 2018 2019 

2º SM 1º SM 2º SM 1ºSM 2º SM 1ºSM 2ºSM 1º SM 

Disciplinas  X X       

Revisão de literatura X X X      

Redefinir o Projeto X X       

Submissão do Projeto ao 

Comitê de Ética 

  X      

Treinamento no 

Software para AGL 

   X     

Coleta de dados- EP*    X     

Análise dos dados-EP* 

 

   X X    

Escrita Redação para o 

Exame de Qualificação 

    X    

Qualificação da Tese     X    

Revalidação dos dados      X    

Coleta de dados- EP**     X    

Análise dos dados**     X X X  

Finalização escrita      X X X 

Defesa da Tese        X 

* EP: Estudo Piloto 

**EP: Estudo Principal 
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