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A história do irrequieto Philip 

 

“Deixe-me ver se Philip é capaz 

De ser um bom rapaz 

Deixe-me ver se ele vai saber 

Sentar-se quieto na hora de comer. 

Assim papai mandou Phil se comportar; 

E muito séria mamãe parecia estar 

Mas Phil, das mãozinhas sem paz, 

Não fica sentado jamais 

Remexe-se, o corpo, as mãozinhas 

E também dá risadinhas 

E então, posso declarar 

Para frente e para trás põe-se a balançar, 

Inclinando sua cadeira 

Como se fosse um cavalinho de madeira 

“Philip, não estou de brincadeira!” 

Veja como é levada, e não se cansa 

Cada vez mais selvagem essa criança 

Até que a cadeira cai de vez no chão 

Philip grita com toda a força do pulmão, 

Segura-se na toalha, mas agora 

Agora mesmo é que a coisa piora. 

No chão cai tudo, e como cai 

Copos, garfos, facas e tudo mais 

Que caretas e choramingos mamãe fez! 

E papai fez uma cara tão feroz! 

Philip se encontra em maus lençóis! 

 

 

Heinrich Hoffmann (1994) 
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OLIVEIRA, M.V.C. Contribuições científicas acerca da compreensão leitora de 

estudantes com Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade. (257 fls). 

Dissertação (Mestrado em Letras). Universidade Estadual do Centro-Oeste – 

UNICENTRO. Orientadora: Profa. Dra. Luciane Baretta. Guarapuava – PR, 2019. 

Resumo: Estudos demonstram a alta taxa de prevalência do Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade (TDAH) entre os estudantes, sendo considerado atualmente um 

dos transtornos mais recorrentes entre crianças e adolescentes em fase de aprendizagem 

(GUARDIOLA, 2006; BENCZIK, 2006; SENA; DINIZ NETO, 2007, DSM-V, 2014). 

Diante desse quadro, faz-se necessário investigar acerca do processo de compreensão 

leitora de alunos que possuem esse transtorno, visto que a leitura é a base de todas as 

disciplinas escolares (ANDERSON; HIEBERT; SCOTT; WILKINSON, 1985; BRAGA; 

SILVESTRE, 2002; MORAIS, 2013). Sendo assim, neste estudo, investigaram-se as 

principais contribuições científicas a respeito da compreensão em leitura de estudantes 

com TDAH, tendo como suporte teórico a Psicolinguística, a Linguística e a Psicologia 

Cognitiva. Para concretizar esse objetivo, foram mapeados os estudos científicos que se 

referiam à temática de nosso estudo, no período de 2007 a 2017, tendo como fontes de 

pesquisa os periódicos eletrônicos nacionais e internacionais, com Qualis A1 e A2, nas 

áreas de Letras/Linguística, Educação e Psicologia. Desse modo, foi realizada uma 

revisão sistemática, com base no método da Análise de Conteúdos proposto por Bardin 

(2011). Nesse mapeamento, foram inventariados 120 Periódicos científicos eletrônicos 

que tiveram seus volumes analisados e resultaram em um corpus de 34 artigos científicos. 

Da sistematização e análise desses estudos, foram evidenciadas informações relevantes, 

como a forte influência da área da Psicologia nesse assunto, pois, apesar da grande 

demanda de alunos com TDAH nas escolas, há um número reduzido de pesquisas (26%) 

encontradas nas áreas de Letras/Linguística e Educação, mesmo sendo áreas do 

conhecimento interligadas ao ensino, revelando que, aparentemente, existe uma lacuna 

na interdisciplinaridade dessas três áreas de conhecimento. Vale ressaltar ainda que dos 

34 artigos catalogados, apenas 04 foram publicados por instituições brasileiras (12%), 

demonstrando uma tendência de publicações em periódicos internacionais (88%) a 

respeito dessa temática. Como principais contribuições científicas destacamos a 

constatação de riscos significativamente maiores para os escolares com TDAH, em 

relação à apresentação de dificuldades de compreensão leitora, seja pela apresentação de 

vocabulário mais restrito, internalização da condição de desatento e hiperativo, ou ainda 

pelo desempenho inferior em habilidades de consciência fonológica e memória de 

trabalho. Entretanto, apesar dessas constatações, pesquisas evidenciaram que estudantes 

com o transtorno são capazes de aprender, desde que tenham acompanhamento clínico e 

pedagógico especializado, destacando a importância do direito ao Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) nas escolas, não assegurado pela Legislação vigente. 

Ademais, a flexibilização da prática docente, por meio de atividades diferenciadas, bem 

como a necessidade de considerar o tempo de aprendizagem do aluno com TDAH, 

também podem contribuir na melhora de seu desempenho em leitura, e, 

consequentemente, em seu processo de aprendizagem. 

 

Palavras-chave: compreensão leitora; leitura; Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade; TDAH; contribuições científicas. 
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OLIVEIRA, M.V.C. Scientific contributions about the reading comprehension of 

students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 257 s. Master´s Degree Thesis 

(Language and Literature). Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO. 

Supervisor: Profa. Dra. Luciane Baretta. Guarapuava – PR, 2019. 

Abstract: Studies demonstrate the high prevalence of Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD) among students, being responsible for the most recurrent disorder 

among children and adolescents in the learning phase (GUARDIOLA, 2006; BENCZIK, 

2006; SENA; DINIZ NETO, 2007, DSM-V, 2014). In this context, it is necessary to 

investigate the process for reading comprehension of students who have this disorder, 

because reading is the basis of all school subjects (ANDERSON; HIEBERT; SCOTT; 

WILKINSON, 1985; BRAGA; SILVESTRE, 2002; MORAIS, 2013). This study aimed 

to investigate the main scientific investigations about the reading comprehension of 

students with ADHD, within the perspective of Psycholinguistics, Linguistics and 

Cognitive Psychology studies. The research was conducted in national and international 

electronic journals, Brazilian Qualis A1 and A2, in Linguistics, Education and 

Psychology areas, from 2007 to 2017, performing a systematic review, considering the 

Content Analysis proposed by Bardin (2011). 120 electronic scientific journals were 

mapped, and their volumes were analyzed generating a corpus with 34 scientific articles. 

Systematization and analysis of these studies showed the strong influence of Psychology 

on this subject. Even though there is a great demand of students with ADHD in schools, 

there is little research (26%) found in the areas of Linguistics and Education, revealing 

that, apparently, there is a gap in the interdisciplinarity of these three areas of knowledge. 

Second, considering the 34 articles included in this research, only 04 were published by 

Brazilian institutions (12%), demonstrating, therefore, a tendency of publications about 

this subject in international journals (88%). Regarding the main scientific contributions, 

it is possible highlight the higher risks for students with ADHD in relation to their reading 

comprehension difficulties, either through the presentation of restricted vocabulary, the 

internalization of the inattentive and hyperactive condition, or the inferior performance 

in skills of phonological awareness and working memory. However, despite this result, 

some other research has shown that students with this disorder are (also) able to learn, 

provided they have specialized clinical and pedagogical accompaniment. This data 

reveals the importance of the right to Specialized Educational Assistance in schools, 

which not guaranteed by current Brazilian legislation. In addition, the flexibility of 

teaching practice, through differentiated activities, as well as the need to consider the 

learning time of the students with ADHD, can also contribute to the improvement of their 

performance in reading, and, consequently, in their learning process. 

 

Keywords: reading comprehension; reading; Attention Deficit Hyperactivity Disorder; 

ADHD; scientific contributions. 
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INTRODUÇÃO 

 

A leitura é uma atividade altamente complexa que envolve uma multiplicidade de 

processos cognitivos, nos quais o leitor se engaja, no intuito de construir o sentido de um 

texto escrito (LEFFA, 1996; SOLÉ, 1998; KATO, 2007). Para que a compreensão leitora 

ocorra de forma satisfatória, fatores como a percepção, a atenção e a memória são 

fundamentais nesse processo (KLEIMAN, 2016). 

A percepção e a atenção são importantes porque o leitor precisa focar seu esforço 

cognitivo no momento da leitura, a fim de registrar e interpretar os estímulos recebidos 

através da visão, para que então ocorra o processamento da informação e 

consequentemente a compreensão textual (MATLIN, 2004). Da mesma forma, a memória 

é de fundamental importância nesse processo. A memória de trabalho, responsável pela 

manipulação e gerenciamento de informações durante a leitura, possui um número 

limitado de dados que podem ser mantidos em funcionamento. Desse modo, essas 

informações podem rapidamente se perder quando a atenção não está focada, 

prejudicando assim o processo de leitura e compreensão do texto (GATHERCOLE; 

ALLOWAY, 2008).  

Por essa razão, estudos nas áreas de psicologia e psiquiatria (BARKLEY, 2008; 

ROHDE; MATTOS, 2003) demonstram que crianças e adolescentes com Transtorno de 

Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) apresentam dificuldades para concentrar-se 

em atividades cognitivas complexas, por conseguinte, sua compreensão em leitura tende 

a ser prejudicada (BENCZIK, 2000). Em virtude disso, normalmente esses estudantes 

recebem notas mais baixas, devido aos sintomas e comprometimentos associados ao 

transtorno (BARKLEY, 2002), despertando sentimentos de fracasso e frustração.  

Tal fato foi percebido por esta pesquisadora ao longo de oito anos atuando como 

professora de língua inglesa na rede estadual de ensino, fator que motivou a realização 

deste estudo. Durante esse período, trabalhando na mesma escola, foi possível perceber 

que os alunos diagnosticados com TDAH tiveram reprovações constantes e a maioria, 

quando chegou ao ensino médio, já fora da idade recomendada para a série, evadiu-se da 

escola para trabalhar. 

Desse modo, a fim de contribuir da melhor forma no processo de ensino e 

aprendizagem de alunos com necessidades especiais, esta pesquisadora fez uma 

especialização em educação especial e outra em psicopedagogia institucional e clínica, 

onde ela optou por estagiar clinicamente com alunos hiperativos, por acreditar que assim 
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poderia contribuir com os estudantes que possuem o diagnóstico do TDAH na escola em 

que atua.  

Nesse estágio, foi possível perceber que a realidade da clínica e da escola era 

muito diferente. Na clínica, o atendimento era realizado individualmente, em um 

ambiente propício à aprendizagem, ou seja, sem barulho que pudesse causar distrações e 

com atividades específicas para cada aluno. Na escola, os professores precisam lecionar 

tanto para o aluno diagnosticado com TDAH (às vezes mais de um aluno com o transtorno 

por turma), quanto para os demais alunos da classe (geralmente composta em torno de 

vinte cinco a trinta alunos no ensino fundamental e até 45 alunos no ensino médio), 

buscando métodos de ensino e atividades que contemplem a todos.  

Diante desse contexto, surgiu o interesse em investigar e analisar pesquisas que 

tivessem como tema de estudo a aprendizagem de alunos com TDAH. Dessa forma, 

entendendo que a aprendizagem está fundamentada na leitura (KLEIMAN, 2016) e tendo 

a leitura como base de todas as disciplinas escolares (ANDERSON; HIEBERT; SCOTT; 

WILKINSON, 1985; BRAGA; SILVESTRE, 2002; MORAIS, 2013), foi escolhido o 

tema dessa pesquisa, que é a compreensão leitora de alunos com TDAH. 

A escolha pelo TDAH se deu em função de ser um dos transtornos mais 

recorrentes entre os estudantes em fase de aprendizagem (BENCZIK, 2006; SENA; 

DINIZ NETO, 2007), tal como ocorre na escola em que a pesquisadora atua como 

professora, lecionando para diversos alunos diagnosticados com o transtorno. Outro fator 

que contribuiu na escolha dessa temática foi o fato de ouvir dos demais professores, ao 

longo dos anos, sobre o desafio de trabalhar com alunos que possuem o TDAH, devido à 

sua agitação, desatenção e dificuldade em concluir as atividades propostas. Ademais, o 

interesse pelos estudos da Linguística e da Psicologia, assim como a possibilidade de 

trabalhar em um campo interdisciplinar, que é a Psicolinguística, também exerceu grande 

influência na escolha deste tema de pesquisa. 

Diversos estudos demonstram a alta taxa de prevalência do TDAH. Guardiola 

(2006), por exemplo, estima que esse transtorno ocorra entre 3% e 10% das crianças. 

Rotta (2006), por sua vez, demonstra uma estimativa de prevalência entre 3% e 30% nas 

crianças em idade escolar. Já os índices apontados pelo DSM-V (Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais, 2014), indicam cerca de 5% entre os escolares. Diante 

desses índices, faz-se necessário conhecer esse transtorno para então sabermos como 

melhor abordar o ensino da leitura em sala de aula com alunos que possuem o TDAH, 

uma vez que, conforme mencionado anteriormente, a leitura é fundamental no processo 

de ensino e aprendizagem de todos os conteúdos. 
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Sendo assim, o intuito dessa pesquisa é investigar as principais contribuições 

científicas a respeito da compreensão leitora de alunos com TDAH, tendo como aporte 

teórico a Psicolinguística, a Linguística, a Psicologia Cognitiva e a Neurociência. Para 

isso, serão mapeados os estudos científicos cuja temática se refere à compreensão da 

leitura de estudantes com TDAH, no período de 2007 a 2017, tendo como principais 

fontes de pesquisa os periódicos eletrônicos nacionais e internacionais, com estratos A1 

e A2 (qualidade mais alta aferida pela CAPES para um periódico), nas áreas de 

Letras/Linguística, Educação e Psicologia, disponibilizados pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Desse modo, este estudo visa 

contribuir para o melhor entendimento desse transtorno e verificar como ele influencia na 

compreensão da leitura e na aprendizagem dos alunos diagnosticados com TDAH. Para 

tanto, foi realizada uma revisão sistemática, tendo como método de estudo a Análise de 

Conteúdos proposta por Bardin (2011). 

Para concretizar esse objetivo, delinearam-se os seguintes objetivos específicos 

que direcionaram esta pesquisa: 

- analisar, por meio de revisão bibliográfica, aspectos cognitivos que envolvem o 

TDAH, bem como compreender os processos que englobam a compreensão leitora, para 

assim ter suporte teórico na elaboração da síntese dos resultados;  

- delinear os artigos que abordam estudos referentes à compreensão leitora de 

alunos com TDAH; por meio do mapeamento de periódicos eletrônicos nacionais e 

internacionais, com Qualis A1 e A2, nas áreas de Letras/Linguística, Educação e 

Psicologia,  

- identificar os artigos científicos que abordam a temática da pesquisa, publicados 

nos periódicos das três áreas contempladas no estudo, por meio de análise de todos os 

volumes desses periódicos, inclusive as edições especiais, de 2007 a 2017, coletando seus 

resumos para análise posterior;  

- verificar temáticas da produção científica sobre a compreensão da leitura de 

alunos com TDAH, integrando qualitativa e quantitativamente os resultados de artigos 

eletrônicos em torno desse assunto, elaborando uma síntese dos resultados; 

- evidenciar ações pedagógicas que possam contribuir no trabalho com a leitura e 

compreensão de alunos com TDAH no cotidiano escolar. 

Com a sistematização desses dados, espera-se que este trabalho sirva de orientação 

a professores e pesquisadores que estão em busca de estudos sobre este tema, pois muitas 

pesquisas sobre o TDAH surgiram, principalmente na última década, devido ao aumento 

significativo do número de crianças diagnosticadas com o transtorno nos últimos anos 
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(ORTEGA et al., 2010). Dessa maneira, são necessários trabalhos que integrem 

resultados de diferentes estudos e pesquisas, com o intuito de analisar, sintetizar e refletir 

se essas pesquisas estão voltadas para o campo educacional, já que, muitas vezes, essas 

contribuições não chegam ao conhecimento dos professores, deixando uma lacuna entre 

a teoria e a prática. 

Para efetivar os objetivos propostos, este estudo está organizado em quatro 

capítulos, além desta introdução, que apresenta a essência da dissertação. No capítulo I 

está delineada a base teórica deste estudo, que compreende a apresentação do TDAH, 

suas características clínicas e as leis que amparam o processo de inclusão de estudantes 

com necessidades especiais nas escolas regulares de ensino. Ainda nesse capítulo é 

apresentado o processo da leitura, com foco nos estudos psicolinguísticos, abordando 

desde a captação visual dos símbolos gráficos, até o momento em que ocorre a 

compreensão da leitura.  

No capítulo II está demonstrado o percurso metodológico que norteou essa 

pesquisa, especificando o trabalho desenvolvido com a Análise de Conteúdo (BARDIN, 

2011), método escolhido para a análise dos dados, além de tecer considerações a respeito 

do Sistema WebQualis e do Portal de Periódicos CAPES, nossas fontes principais de 

consulta. 

O capítulo III é dedicado à apresentação dos resultados, discussão e análise dos 

dados do estudo. E por fim, o capítulo IV apresentará as considerações finais desta 

pesquisa, sintetizando os resultados, apresentando as implicações pedagógicas do estudo 

e sugerindo possibilidades para pesquisas futuras. Sendo assim, na sequência, passa-se a 

discorrer sobre a base teórica deste estudo. 
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CAPÍTULO I – REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo é apresentado o embasamento teórico deste estudo, que perpassa 

todo o trabalho e fundamenta a pesquisa, no intuito de realizar um levantamento 

sistemático acerca dos estudos científicos que possuem como tema a compreensão leitora 

de estudantes com Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade. 

A seguir, estão descritos e discutidos primeiramente alguns aspectos relacionados 

ao TDAH, iniciando com um breve percurso histórico do transtorno, seguido pela sua 

etiologia, prevalência, comorbidades, critérios diagnósticos, tratamento e as leis que 

amparam os alunos com necessidades especiais no processo de inclusão escolar. 

Posteriormente, é abordado o processo da leitura, desde a captação visual dos símbolos 

gráficos, até o momento em que ocorre a compreensão, perpassando pelos modelos de 

leitura, os principais fatores envolvidos nesse processo, a relação entre a compreensão e 

a aprendizagem, os níveis de compreensão leitora e alguns instrumentos utilizados para 

avaliar a compreensão da leitura. 

 

1.1 TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE 

 

Encontramos na literatura diferentes definições para o Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade (TDAH), entretanto, todas evidenciam problemas no 

funcionamento cognitivo, comprometendo o desenvolvimento acadêmico e social das 

pessoas que possuem esse transtorno. Barkley (2008) caracteriza o TDAH como sendo 

  
[...] um transtorno mental válido, encontrado universalmente em vários países 

e que pode ser diferenciado, em seus principais sintomas, da ausência de 

deficiência e de outros transtornos psiquiátricos (BARKLEY, 2008, p.123). 

 

Para Rohde e Benczik (1999), o TDAH 

 

[...] é um problema de saúde mental que tem três características básicas: a 

desatenção, a agitação (ou hiperatividade) e a impulsividade. Este transtorno 

tem um grande impacto na vida da criança ou do adolescente e das pessoas 

com as quais convive (amigos, pais e professores). Pode levar a dificuldades 

emocionais, de relacionamento familiar e social, bem como a um baixo 

desempenho escolar. Muitas vezes, é acompanhado de outros problemas de 

saúde mental (ROHDE; BENCZIK, 1999, p. 37). 

 

 

Rohde e Mattos (2003) reiteram que as características fundamentais do TDAH são 

a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade, prejudicando o desempenho acadêmico, 

além dos relacionamentos familiar e social. Para Brown (2007), pessoas com TDAH 
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possuem dificuldades para investir o esforço exigido pelo tempo necessário para a 

conclusão de uma atividade cognitiva.  

Crianças com desatenção são descritas por Barkley (2008) como aquelas que, na 

avaliação dos pais e professores, não concluem as tarefas, possuem dificuldades para se 

concentrar em atividades cognitivas, se distraem com facilidade, perdem coisas com 

frequência e necessitam que suas atividades sejam organizadas e direcionadas por um 

adulto.  

Com relação à hiperatividade, Cypel (2007) descreve como característica 

principal a atividade motora excessiva, que resulta no comportamento inquieto. A 

impulsividade, por sua vez, é identificada pelo autor pela impaciência e pela presença de 

reações precipitadas, que geram comportamentos impensados. 

Diniz Neto e Sena (2007) afirmam que o TDAH, na maior parte das vezes, se 

manifesta prematuramente, no entanto, apenas mais tarde com o início da vida escolar, é 

que os sintomas se revelam de forma mais perceptível. Esses sintomas se apresentam em 

um grau que acaba por comprometer as atividades diárias das pessoas que possuem o 

transtorno, seja em casa, na escola ou no trabalho, dificultando, assim, as relações 

interpessoais (BARKLEY, 2008; BONADIO; MORI, 2013). 

Mattos (2003) relata que crianças que apresentam o TDAH podem ser rotuladas 

como mal educadas, desinteressadas, preguiçosas ou até mesmo com dificuldades para 

enxergar e ouvir. Por isso, consoante Rotta (2006), é importante identificar desde cedo os 

fatores de risco, ou seja, os sintomas mais evidentes na criança, como desatenção, 

hiperatividade ou os dois, e encaminhá-la para um profissional da saúde, a fim de ter um 

diagnóstico mais adequado e diminuir os prejuízos escolares, visto que, segundo 

Goldstein e Goldstein (1994), 

 
As crianças com TDAH são capazes de aprender, mas têm dificuldades de se 

sair bem na escola devido ao impacto que os sintomas têm sobre uma boa 

atuação. Embora o QI possa ser o mesmo de seus colegas, o seu desempenho 

escolar será inexplicavelmente irregular, entretanto, esta ideia não leva em 

conta a dificuldade de ouvir, seguir instruções, prestar atenção e persistir até o 

final das tarefas, em suma, seu desempenho ficará abaixo do esperado para a 

idade (GOLDSTEIN; GOLDSTEIN, 1994, p.165). 

 

Além do profissional de saúde, crianças e adolescentes com TDAH precisam de 

ajuda, por meio de auxílio psicopedagógico e pedagógico, para que possam melhorar o 

seu desempenho escolar. Em contrapartida, os professores precisam saber de que forma 

trabalhar com esses alunos. Nesse cenário Rohde e Mattos (2003) declaram que  
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O aluno com TDAH impulsiona o professor a uma constante reflexão sobre 

sua atuação pedagógica, obrigando-o a uma flexibilidade constante para 

adaptar seu ensino ao estilo de aprendizagem do aluno, atendendo, assim as 

suas necessidades educacionais individuais (ROHDE e MATTOS, 2003, p. 

206). 

 

Nesse contexto, para ajudar uma criança ou adolescente hiperativo, é necessário 

compreender seu comportamento, reconhecendo a diferença existente entre a falta de 

capacidade e a desobediência (GOLDSTEIN; GOLDSTEIN, 1994). Para tanto, busca-se, 

nas seções seguintes, apresentar informações pertinentes ao transtorno, a fim de ampliar 

a compreensão a respeito deste tema. 

 

1.1.1 Breve percurso histórico do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 

 

De acordo com Barkley (2008), o TDAH já era descrito desde 1865, sendo tema 

presente nas poesias do psiquiatra alemão Heinrich Hoffman, as quais representavam 

experiências de sua prática clínica, relacionadas às doenças típicas da infância (DUMAS, 

2011). Para Lange, Reichl, Lange, Tucha e Tucha (2010), os historiadores consideram os 

escritos de Hoffman apenas ilustrativos como alegoria ao TDAH, e não como diagnóstico 

do transtorno. Por esse motivo, os estudos científicos considerados precursores do TDAH 

são atribuídos a George Frederick Still e Alfred Tredgold, pediatras ingleses (CALIMAN, 

2010; NETO, 2010).  

Still, reconhecido como fundador da pediatria na Inglaterra (TAYLOR, 2010), 

desenvolveu um estudo em 1902 que descreveu casos de crianças com problemas de 

atenção, atendidas por ele. Suas observações identificaram que a maioria dessas crianças 

apresentava o que ele denominou de defeito na conduta moral, ou seja, movimentavam-

se constantemente, eram agressivas, demonstravam dificuldade no controle das suas 

emoções e problemas em sustentar a atenção (BAKLEY, 2008).  

A partir dessa descrição, esse transtorno já recebeu diferentes nomenclaturas, 

refletindo as incertezas quanto às causas e ao critério diagnóstico preciso (BARKLEY, 

1998). Na década de 1920, Barkley descreve o interesse dos Estados Unidos pelo 

transtorno, devido a uma epidemia de encefalite, que causou nas crianças sobreviventes, 

limitações na atenção e nas capacidades cognitivas como a memória, identificando a 

presença de hiperatividade em algumas dessas crianças, em decorrência de lesão dos 

lobos frontais.  

Na década de 1930, segundo Brown (2007), o psiquiatra Charles Bradley 

descobriu acidentalmente um tratamento fármaco composto de anfetamina, substância 

utilizada para estimulação do sistema nervoso central, eficaz no efeito de estimular a 



23 
 

concentração. Bradley continuou com suas pesquisas e mais tarde publicou relatos 

clínicos de crianças com sintomas parecidos com o que conhecemos atualmente por 

TDAH, que obtiveram melhora do quadro de sintomas durante o tratamento com 

compostos de anfetaminas (FINDLING, 2008). Estudos demonstraram que a benzedrina 

(derivada da anfetamina) melhorava o comportamento das crianças inquietas e desatentas. 

Sendo assim, apesar dos efeitos colaterais, as pesquisas continuaram e no início da década 

de 1940, foi descoberto o Metilfenidato (FIOCRUZ, 2009 apud BRANT; CARVALHO, 

2012). O metilfenidato foi sintetizado pelo farmacêutico suíço Leandro Panizzon, 

patenteado em 1954 e passou a ser comercializado na Suíça nesse mesmo ano, como um 

psicoestimulante leve. O nome Ritalina, atribuído ao medicamento, se deve à esposa de 

Panizzon, Marguerite, cujo apelido era Rita (WEBER, 2000 apud BRANT; 

CARVALHO, 2012). 

Ainda na década de 1940, segundo Cypel (2007), Alfred Strauss e Laura Lehtinen, 

psiquiatras alemães, procuraram associar as dificuldades de aprendizagem às possíveis 

lesões cerebrais que pudessem alterar as funções motoras, por meio de exames 

neurológicos que possibilitassem a comprovação desse diagnóstico. No entanto, em 

virtude dos recursos tecnológicos serem restritos na época, os pesquisadores concluíram 

que essas alterações funcionais apresentadas envolveriam mínimas lesões cerebrais. 

Assim, surge a nomenclatura lesão cerebral mínima. Para Benczik (2000), o uso deste 

termo foi fundamentado 

 
[...] nas evidências que demonstravam associações de alterações 

comportamentais, principalmente hiperatividade, com lesões no sistema 

nervoso central. Dessa maneira, inicialmente esse transtorno foi definido como 

um distúrbio neurológico, vinculado a uma lesão cerebral (BENCZIK, 2000, 

p.22). 

 

A denominação do transtorno foi novamente modificada em 1962, para disfunção 

cerebral mínima, em um simpósio realizado em Oxford, na Inglaterra, cujo objetivo era 

chegar a um consenso sobre o uso de um único termo por profissionais (ROTTA, 2006; 

BONADIO; MORI, 2013). Já em 1968, com a publicação do Manual de Estatística e 

Diagnóstico de Desordens Mentais (DSM), da Academia Americana de Psiquiatria, a 

nomenclatura adotada passou a ser Reação Hipercinética da Infância e Adolescência 

(TALLIS, 2004; GOLDSTEIN; GOLDSTEIN, 1994). Em 1970, o Manual da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), denominado Classificação Internacional de 

Doenças (CID), identificou o transtorno como Síndrome Hipercinética. Em 1980, o DSM-

III utilizou uma nova nomenclatura denominada Distúrbio do Déficit de Atenção. Em 
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1987, ocorreu uma nova mudança, e o termo utilizado passou a ser Distúrbio da 

Hiperatividade com Déficit de Atenção. Já em 1990, por meio da CID-10, o termo foi 

novamente alterado para Transtornos Hipercinéticos (TOLEDO; SIMEÃO, 2003).  

De acordo com Caliman (2009), foi na década de 1990 que a compreensão dos 

mecanismos cerebrais e causais do TDAH tornou-se prioridade. O médico e professor 

pesquisador americano, Russell Barkley, passou a ser uma das autoridades mais 

importantes nesse campo de estudo, pois foi responsável pela investigação genética, o 

estudo neuroquímico dos sistemas neurotransmissores, a análise do sistema inibitório 

cerebral e a investigação laboratorial integrado à pesquisa do TDAH (BONADIO; MORI, 

2013). 

Atualmente, o Manual de Estatística e Diagnóstico de Transtornos Mentais (DSM) 

está em sua quinta edição, e embora o comportamento do TDAH seja oficialmente 

identificado na área da saúde pela CID-10, o DSM-V é a ferramenta de diagnóstico de 

doenças e transtornos mentais mais respeitada, servindo como documento base, 

amplamente utilizado em muitos países, inclusive no Brasil. 

Para melhor visualização, segue abaixo uma linha do tempo acerca do percurso 

histórico do TDAH ao longo do tempo, conforme demonstrado na Figura 1, abaixo. 

 

Figura 1 - Linha do tempo do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa. 

 

Percebemos, por meio da linha do tempo acima, que o TDAH adquiriu maturidade 

tanto na área da saúde, quanto como tema de pesquisas científicas, sendo hoje um dos 

transtornos da infância mais estudados (BARKLEY, 2008). Nesse contexto, o 

conhecimento a respeito do TDAH é o primeiro passo para contribuir no processo de 

aprendizagem das crianças e adolescentes que possuem o transtorno (BENCZIK, 2000). 
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Por essa razão, passamos a discorrer na seção seguinte a respeito das possíveis causas e 

origens do TDAH. 

 

1.1.2 Etiologia do Transtorno 

 

Apesar dos avanços nos estudos científicos a respeito do TDAH, ainda não foram 

registrados resultados definitivos sobre sua etiologia, porém, se reconhece que é um 

transtorno etiologicamente heterogêneo de origem multifatorial (LÓPEZ-SOLER; 

ROMERO MEDINA, 2013). Para Cypel (2007), as causas do TDAH ainda estão em 

discussão, pois muitos são os fatores que podem interferir e desencadear comportamentos 

desatentos e hiperativos, os quais provavelmente não irão se manifestar da mesma 

maneira em todas as crianças. 

Rohde e Mattos (2003) e Benczik (2000) destacam que a etiologia do TDAH tem 

sua origem em fatores genéticos e ambientais, no qual um conjunto de genes de baixo 

efeito se agrupa, tornando a pessoa geneticamente vulnerável ao TDAH e essa 

vulnerabilidade seria determinada por fatores ambientais. Desse modo,  

 
[...] o surgimento e a evolução do TDAH, em um indivíduo, parece depender 

de quais genes de suscetibilidade estão agindo e de quanto cada um deles 

contribui para a doença, qual o efeito de cada um, e da interação desses genes 

entre si e com o ambiente (ROHDE; MATTOS e colaboradores, 2003, p. 36). 

 

Consoante aos autores supracitados, Roman, Schmitz, Polanczyk e Hutz (2003) e 

Cortese (2012), ressaltam que a contribuição genética é importante no diagnóstico do 

TDAH, no entanto, é improvável que exista um gene específico para o transtorno, mas 

sim, vários genes de pequeno efeito que sejam responsáveis pela suscetibilidade genética 

ao transtorno, os quais se somam aos diferentes agentes ambientais.  

Estudos que investigam a hereditariedade como um fator etiológico (RAMOS-

QUIROGA et. al, 2007; FARAONE et. al, 2003) associam o TDAH a fatores genéticos. 

Benczik (2000) aponta a contribuição genética como substancial, de acordo com 

pesquisas envolvendo famílias, gêmeos e filhos adotivos, cuja hipótese mais aceita é a de 

que existe um gene principal de efeito maior. Contudo, é provável que existam ainda 

vários genes de efeito moderado, que interagem entre si e com o ambiente. Enfim, esses 

supostos genes parecem ser responsáveis não pelo TDAH em si, mas por uma 

suscetibilidade ao transtorno, cujo desenvolvimento parece depender da interação desses 

genes com outros fatores ambientais (BENCZIK, 2000). 

 Cypel (2007) e Rotta (2006) apontam a importância de fatores ambientais como 

as condições socioeconômicas, os aspectos psicoafetivos, familiares e emocionais como 
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possíveis fatores etiológicos do TDAH. Ou seja, ao lado da etiologia genética, os fatores 

ambientais também podem ser determinantes para o aparecimento do transtorno. 

Bauermeister (2014) destaca ainda, a possível associação do transtorno a toxinas 

ambientais como o chumbo, tabaco, nicotina, mercúrio, pesticidas e produtos tóxicos 

industriais. Além disso, o autor relata a importância de intercorrências no período 

gestacional, como o uso de drogas pela mãe, nascimento prematuro, estresse emocional 

e experiências psicológicas traumáticas. O ambiente familiar como lares instáveis e o 

estresse parental também podem influenciar a manifestação dos sintomas do TDAH na 

criança (BAUERMEISTER, 2014). 

Barkley e Murphy (2011) evidenciaram em seu estudo a relação entre o TDAH e 

o desempenho das funções executivas. Rohde, Busnello, Chachamovich, Vieira, Pinzon 

e Ketzer (1998) sugerem que a maioria das crianças com TDAH demonstram prejuízos 

cognitivos na atenção, na memória de trabalho e nas funções executivas. Malloy-Diniz 

et. al. (2008) definem as funções executivas como 

 
Um conjunto de processos cognitivos que, de forma integrada, permitem ao 

indivíduo direcionar comportamentos a metas, avaliar eficiência e a adequação 

desses comportamentos, abandonar estratégias ineficazes em prol de outras 

mais eficientes e, desse modo resolver problemas imediatos, de médio e de 

longo prazo (MALLOY-DINIZ et. al., 2008, p. 94). 

  

Capovilla, Assef e Cozza (2007) destacam que as funções relacionadas aos 

componentes cognitivos, denominadas funções executivas, estão entre os aspectos mais 

complexos da cognição, envolvendo a seleção e integração de informações atuais com 

informações previamente memorizadas, planejamento, monitoramento e flexibilidade 

cognitiva. O TDAH pode promover uma alteração do conjunto de funções cerebrais 

complexas, ou seja, pode alterar as funções executivas, devido a uma alteração no córtex 

pré-frontal, que afeta a capacidade adaptativa dessas funções, onde essa seria um déficit 

na capacidade de inibir respostas, o que explicaria os vários tipos de manifestações e 

comprometimentos do TDAH (BARKLEY, 1997).  

Segundo Fuster (2003) a função executiva opera por meio de redes neurais 

distribuídas principalmente no córtex pré-frontal. Essas redes sustentam o ciclo 

percepção-ação, constituindo as unidades básicas do processamento executivo. Sendo 

assim, o córtex pré-frontal pode ser considerado o centro executivo do cérebro (FUSTER, 

2002). 

Conforme Benczik (2000), nas pessoas com TDAH, o córtex pré-frontal, é a parte 

mais comprometida pelo transtorno, em virtude de uma alteração nos neurotransmissores, 
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principalmente a dopamina e a noradrenalina, responsáveis por favorecer a transmissão 

de informações ao cérebro (BENCZIK, 2008; ROHDE; MATTOS, 2003). Benczik 

(2000) afirma ainda que 

 
A região frontal orbital é uma das mais desenvolvidas no ser humano em 

comparação com outras espécies. E parece ser responsável pela inibição 

comportamental, pela capacidade de prestar atenção, autocontrole e 

planejamento para o futuro (BENCZIK, 2000, p. 30). 

 

Na Figura 2, a seguir, estão representadas as principais áreas cerebrais 

comprometidas pelo TDAH. 

 
Figura 2 - Principais áreas cerebrais comprometidas pelo TDAH 

 

 

 

Fonte: Couto, Melo-Júnior e Gomes (2010), p. 241. 

 

Estudos utilizando Imagem de Ressonância Magnética Funcional demonstraram 

a diminuição de atividade cerebral neural na região frontal em pacientes com TDAH, 

principalmente no córtex pré-frontal medial e amígdala (estrutura responsável pelas 

manifestações emocionais), resultando em sintomas de distração, esquecimento, 

impulsividade e desorganização (ARMSTEN; LI, 2005 apud COUTO; MELO-JÚNIOR; 

GOMES, 2010). 

Desse modo, por apresentar dificuldades em manter o foco de atenção e seguir 

instruções, o aluno com TDAH acaba por apresentar prejuízos em compreender as 

orientações para a realização das atividades, bem como concluir os exercícios e participar 

de forma ativa nas aulas. Consequentemente, exibe desempenho escolar abaixo da média, 
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resultando em constantes repetências e suspensões escolares (POLANCZYK; 

DENARDIN; LAUFER; PIANCA; ROHDE, 2002).  

Sendo assim, percebemos como o TDAH pode interferir no processo de 

aprendizagem do aluno, devido à dificuldade no controle das funções executivas de 

atenção e autocontrole, ou seja, quando a atenção da criança se perde com facilidade, o 

conteúdo que está sendo explicado pelo professor não permanece em foco pelo tempo 

necessário, comprometendo desse modo o aprendizado. Essa situação, acrescida ao fato 

de haver uma alta taxa de prevalência desse transtorno entre os estudantes, conforme 

descrito no tópico seguinte, faz com que os alunos com TDAH sejam um grande desafio 

para a área educacional.  

 

1.1.3 Prevalência do TDAH 
 

De acordo com o DSM-V (2014), a prevalência do TDAH está estimada em cerca 

de 5% entre as crianças e 2,5% nos adultos. Entretanto, esses valores podem sofrer 

variações em função do modo como é feito o diagnóstico, (GUARDIOLA; FUCHS; 

ROTTA, 2000), diferenças de método de pesquisa adotadas, bem como diferentes fontes 

de informação e ponto de corte (POLANCZYK et al., 2007). 

Uma revisão sistemática em nível mundial, realizada com 86 estudos 

epidemiológicos no período compreendido entre os anos de 1994 a 2010, demonstrou 

variações de 5,9% a 7,1% (WILLCUTT; ALVAREZ; CLAROS; BARKLEY; CARDO; 

SERVERA; STEINAU, 2012). Outro estudo desenvolvido por Polanczyk, Lima, Horta, 

Biederman e Rohde (2007), demonstrou uma prevalência do TDAH em 5,29%, também 

em nível mundial. 

No Brasil, o estudo de Rohde, Szobot, Polanczyk, Schmitz, Martins e Tramontina 

(2005) encontrou a média de prevalência de 5,8% nos estudos que utilizaram o DSM-IV 

como critério diagnóstico e, 1,5% nos estudos que usaram a CID-10, demonstrando que 

as taxas de prevalência podem variar em conformidade com o processo de amostragem, 

os critérios metodológicos, a fonte de informação, a área geográfica e a cultura (ROHDE 

et al., 2005, POLANCZYK et al., 2007). 

De acordo com Hora, Silva, Ramos, Pontes e Nobre (2015), diversas são as 

variáveis que podem influenciar nas taxas de prevalência do TDAH, conforme ilustrado 

na Figura 3. 
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Figura 3 – Variáveis que podem influenciar nas taxas de prevalência do TDAH 

 

Fonte: Hora, Silva, Ramos, Pontes e Nobre (2015), p. 52. 

 

Assim, foi possível perceber que os estudos de prevalência do TDAH permitem 

compreender as associações entre os fatores de risco e o transtorno, no entanto, seus dados 

podem sofrer variações em função de diferentes variáveis, bem como o modo como a 

pesquisa é conduzida. Convém ressaltar que esses estudos são de suma importância, pois 

permitem monitorar a frequência com que ocorre o TDAH na população, possibilitam a 

análise de possíveis fatores que determinam o transtorno e repercutem na criação de 

políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes que possuem o transtorno 

(ROUQUAYROL;  ALMEIDA FILHO, 2003). As pesquisas demonstram ainda, uma alta 

prevalência de comorbidades entre o TDAH e outros transtornos, conforme discutido na 

seção seguinte. 

 

1.1.4 Comorbidades  

 

O termo comorbidade é utilizado para se referir a mais de um transtorno associado 

ao TDAH (WHITBOURNE; HALGIN, 2015). Para Riesgo (2006), no TDAH a 

comorbidade não é um fenômeno raro, podendo inclusive, a sua ausência ser mais rara. 

Em conformidade com Riesgo (2006), Wehmeier, Schacht e Barkley (2010) também 

 Rastreamento 

Precoce 
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evidenciam que raramente o TDAH se manifesta de forma isolada, pois frequentemente 

está associado a outros transtornos, tanto na infância quanto na fase adulta. 

Segundo Rohde, Barbosa, Tramontina e Polanczik (2000) e Rohde e Halpern 

(2004), as pesquisas demostram uma alta prevalência de comorbidade entre o TDAH e os 

transtornos do comportamento como o transtorno de conduta e o transtorno de oposição 

desafiante, situada em torno de 30 a 50%. 

Robins (1991) assevera que o transtorno de conduta é um dos transtornos 

psiquiátricos mais frequentes na infância e se destaca como um dos maiores motivos de 

encaminhamento às clínicas de psiquiatria infantil. Seus sintomas incluem apresentação 

de comportamentos que envolvem atividades perigosas e muitas vezes, até ilegais, como 

se a pessoa não tivesse a noção das consequências dos próprios atos (EARLS, 1994). 

Já o Transtorno de oposição desafiante é descrito por Serra-Pinheiro, Schmitz, 

Mattos e Souza (2004) como um transtorno caracterizado por um padrão global de 

desafio, desobediência e comportamento agressivo. Consoante aos autores, Caballo e 

Simón (2005) também atribuem a desobediência, acrescida de verbalizações negativas, 

comportamento hostil e resistência física ao comportamento desafiador. Mattos (2003), 

por sua vez, assevera que o transtorno é caracterizado pela demonstração de uma 

desobediência exacerbada, na qual a criança desafia as figuras de autoridade (pais, 

professores), mostrando-se contrária ao seguimento de regras ou a aceitar imposição de 

limites.  

Estudos como os de Rohde e Halpern (2004) e Rohde, Barbosa, Tramontina e 

Polanczik (2000) destacam ainda que a taxa de comorbidade do TDAH também é 

significativa com a depressão (15 a 20%), transtornos de ansiedade (cerca de 25%) e 

transtornos da aprendizagem (10 a 25%), que englobam, de acordo com o DSM-V (2014) 

os transtornos da matemática (discalculia), os transtornos da escrita (disgrafia) e os 

transtornos da leitura (dislexia). 

Segundo Andrade, Silva, Belizário Filho e Silveira (2011), a depressão nos 

pacientes com TDAH se apresenta por meio de sentimentos persistentes de irritabilidade 

e tristeza, além de desmoralização. Os sintomas do transtorno de ansiedade, de acordo 

com os autores, são demonstrados por meio de preocupações excessivas, obsessões e 

compulsões, pesadelos e traumas.  

Com relação aos transtornos da aprendizagem, a discalculia é caracterizada como 

uma desordem estrutural da maturação das capacidades matemáticas (GARCIA, 1998). 

Ou seja, a criança apresenta dificuldades como associar símbolos aditivos e visuais aos 

números, visualizar grupos de objetos, compreender o princípio da conservação, realizar 
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operações aritméticas, perceber a significação dos sinais das operações matemáticas, 

ordenar números espacialmente, perceber princípios de medidas, entre outros 

(FONSECA, 1995).  

A disgrafia é a incapacidade da criança produzir uma escrita culturalmente 

aceitável, ainda que possua nível intelectual adequado (AJURIAGUERRA, 1980). Seus 

sintomas podem se apresentar através de letras muito largas, muito pequenas, ou ainda 

com tamanho inconsistente; letras sobrepostas; espaçamento inconsistente entre letras, e 

falta de fluência na escrita (JONES, 1999). 

A dislexia resulta na dificuldade de decodificação das palavras. Isso ocorre porque 

no processo de leitura, a região cerebral responsável pela análise de palavras permanece 

inativa, ou seja, suas ligações cerebrais não incluem a área responsável pela identificação 

de palavras, fazendo com que o disléxico não consiga reconhecer expressões que já leu 

ou estudou, tornando o processo da leitura um ato de grande esforço, já que toda 

informação lida aparenta ser nova e desconhecida (SELIKOWITZ, 2001).  

Em resumo, o TDAH pode apresentar comorbidades com os transtornos de 

conduta e oposição desafiante, transtornos de ansiedade, transtornos de aprendizagem, 

entre outros (ROHDE; SZOBOT; POLANCZYK; SCHMITZ; MARTINS; 

TRAMONTINA, 2005; AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). Por isso, 

a importância do diagnóstico o mais cedo possível, no intuito de minimizar os prejuízos 

acarretados pelo transtorno e suas comorbidades, conforme veremos em seguida. 

 

1.1.5 Critérios Diagnósticos do Transtorno 

 

Apesar dos avanços ocorridos com relação ao conhecimento do TDAH, não foi 

desenvolvido, até o momento, nenhum exame psicométrico, laboratorial ou neurológico 

específico para detectar e diagnosticar o transtorno (HALLOWELL; RATEY, 1999; 

ROTTA, 2006).  

Assim, o diagnóstico do TDAH é fundamentalmente clínico e por isso faz-se 

necessária a organização de elementos como o histórico familiar da criança, informações 

sobre o comportamento do paciente (obtidas através de entrevista com pais, professores 

e a própria criança), exames clínicos (para descartar outras doenças) e escalas de 

comportamento (BENCZIK, 2000; BARKLEY, 2008). Os critérios utilizados para 

realização do diagnóstico podem ser encontrados no DSM-V (2014) ou na CID-10. De 

acordo com Benczik (2000), Rotta (2006) e Barkley (2008), no Brasil, as escalas de 

comportamento utilizadas com mais frequência como auxiliares no diagnóstico do TDAH 
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são o SNAP IV (Questionário escolar e familiar sobre indicativos de sintomas do TDAH 

em crianças e adolescentes), Escala de CONNERS (Versão traduzida e adaptada para pais 

e professores1), Teacher Rating Scale ACT & RS (Ullmann, Sleator and Sprague, 1988) 

e Child Behavior Checklist2 – CBCL (Questionário utilizado para avaliar a depressão e 

outros problemas emocionais e comportamentais em crianças). 

Para Rotta (2006) o diagnóstico inicial deve identificar fatores de risco e sintomas 

mais evidentes, por meio da realização de anamnese com os familiares, no intuito de obter 

informações sobre a história clínica da criança. Barkley (2008) confirma a importância 

do levantamento do histórico familiar, pois esses dados podem relatar possíveis 

dificuldades psiquiátricas em parentes próximos, problemas familiares referentes a 

doenças crônicas, situações familiares geradoras de estresse, entre outros fatores que 

podem interferir no diagnóstico do TDAH. 

Após essa anamnese inicial, Rotta (2006) orienta a análise dos critérios do DSM-

V e do CID-10, bem como a realização do exame neurológico e do exame neurológico 

evolutivo, visto que esses exames permitem verificar o desempenho das funções nas 

habilidades motoras, no esquema corporal e no equilíbrio estático e dinâmico. 

De acordo com o DSM-V (2014), o TDAH pode ser apresentado sob três subtipos 

sendo: a) tipo predominantemente desatento, b) tipo predominantemente 

hiperativo/compulsivo, e c) tipo combinado. Para que esse diagnóstico seja definido, seus 

sintomas devem ser quantitativamente anormais, pois o que define a patologia é a 

intensidade desses sintomas (CALIMAN, 2008). 

Para que uma pessoa seja diagnosticada como tendo TDAH do tipo 

predominantemente desatento, é necessário que ela apresente seis ou mais dos seguintes 

sintomas de forma persistente, por pelo menos seis meses, em um grau que é incompatível 

com o nível de desenvolvimento esperado, impactando diretamente de forma negativa nas 

atividades acadêmicas, profissionais e sociais (DSM-V, 2014). Listamos os principais 

sintomas no Quadro 1, a seguir, para melhor visualização. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Adaptada e validada no Brasil por Barbosa (1995), a partir da versão original de Conners (1969). 
2 Desenvolvido por Achenbach e Rescorla (2001). 
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Quadro 1 – Critérios Diagnósticos para o TDAH predominantemente desatento 

 

- Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas 

escolares, no trabalho ou durante outras atividades; 

- Possui dificuldade em manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas; 

- Com frequência parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra; 

- De forma recorrente, não segue instruções até o fim e não consegue concluir trabalhos 

escolares, tarefas ou deveres no local de trabalho; 

- Frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço 

mental prolongado; 

- Costumeiramente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades; 

- É facilmente distraído por estímulos externos; 

- Possui dificuldade para organizar tarefas e atividades. 

 

Fonte: Adaptado pela autora, a partir de dados do DSM-V (2014). 

 

O TDAH do tipo predominantemente desatento é um dos mais comuns entre a 

população em geral e também um dos mais difíceis de ser diagnosticado, segundo os 

estudos de Mattos (2003), por isso, é importante que se leve em consideração, além dos 

critérios citados, outros aspectos como o relato de pais e professores sobre o desempenho 

da criança nos diversos ambientes que frequenta (ROHDE; HALPERN, 2004). 

O subtipo predominantemente hiperativo/compulsivo apresenta, de acordo com o 

DSM-V (2014), os seguintes sintomas citados no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Critérios Diagnósticos para o TDAH do subtipo predominantemente 

hiperativo/compulsivo 

 

- Remexe as mãos ou os pés com frequência; 

- Frequentemente levanta da cadeira em situações em que se espera que permaneça sentado; 

- Corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é inapropriado; 

- Com frequência é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente; 

- Fala demais; 

- Frequentemente deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido concluída; 

- Possui dificuldade em esperar a sua vez; 

- Interrompe com frequência ou se intromete em conversas, jogos ou atividades. 

 

Fonte: Adaptado pela autora, a partir de dados do DSM-V (2014). 

 

É importante ressaltar que esses sintomas devem se apresentar em dois ou mais 

ambientes, como casa, escola, trabalho ou com amigos (DSM-V, 2014). Para Cypel 

(2007), o TDAH do tipo predominantemente hiperativo/compulsivo causa um desgaste 
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na relação social entre a criança e a família, amigos e professores. Por conseguinte, essas 

crianças são frequentemente excluídas das brincadeiras e encontros sociais, causando 

complicações secundárias como baixa estima, insegurança, comportamento antissocial, 

dentre outros. 

O TDAH do subtipo combinado, como o próprio nome sugere, combina os 

sintomas dos subtipos desatento e hiperativo/compulsivo. Portanto, trata-se do tipo que 

possui maior prejuízo no funcionamento global, quando comparado aos dois outros 

subtipos (ROHDE; BARBOSA; TRAMONTINA; POLANCZYK, 2000). De acordo com 

Mattos (2003), esse é o subtipo mais encontrado nos consultórios e ambulatórios, 

provavelmente por causar mais problemas para a criança, o que induz os pais a 

procurarem ajuda. 

Vale ressaltar que, de acordo com Rohde, Dorneles e Costa (2006), para a 

realização de um diagnóstico do TDAH é necessário considerar a história de vida da 

criança, a duração dos sintomas de desatenção e/ou hiperatividade, a frequência e 

intensidade desses sintomas, bem como a persistência deles em diferentes espaços ao 

longo do tempo, analisando os prejuízos acadêmicos e sociais na vida da criança. 

Portanto, para que ocorra o diagnóstico de TDAH é necessária uma avaliação meticulosa 

de cada sintoma. Dessa maneira, faz-se necessário um trabalho de equipe composta por 

profissionais das áreas da saúde mental, da psicopedagogia, da fonoaudiologia, exames 

neuropsicológicos que podem colaborar na identificação de comorbidades, e também o 

relato de familiares e professores (MIOTTO; SOUZA; SCAFF, 2007; BENCZIK, 2008; 

FUENTES; MALLOY-DINIZ; CAMARGO; COSENZA, 2008). 

Nessa etapa, a família e os professores possuem papel primordial, pois a família 

percebe os primeiros sintomas do TDAH no ambiente familiar e social, enquanto os 

professores são os primeiros a perceber os sintomas do transtorno no ambiente escolar. 

Por isso, é necessário que os professores tenham ao menos uma noção sobre o TDAH, a 

manifestação de seus sintomas e as consequências que o transtorno pode acarretar no 

processo de ensino e aprendizagem (GOLDSTEIN; GOLDSTEIN, 1994). 

É fundamental destacar novamente, a importância do diagnóstico precoce, pois 

dessa forma, aumentam as oportunidades permitidas pela plasticidade de conexões 

nervosas, possibilitando a aprendizagem (ROTTA; BRIDI FILHO; BRIDI, 2016). Desse 

modo, com o diagnóstico precoce e preciso, é possível iniciar o tratamento mais indicado 

para cada criança ou adolescente, minimizando os prejuízos na aprendizagem, conforme 

veremos a seguir. 
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1.1.6 Tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 

 

Por se tratar de um transtorno crônico, o objetivo do tratamento do TDAH não é 

a cura, mas sim, possibilitar um comportamento funcional satisfatório na família, na 

escola e na sociedade (ROTTA, 2006), ou seja, melhorar o convívio com os pais, irmãos, 

professores e amigos, aumentar a capacidade de concentração e diminuir os sintomas da 

inquietação e os efeitos de sintomas comórbidos como o comportamento opositivo e 

desafiador, e, por conseguinte, melhorar a autoestima. 

O tratamento inclui diferentes abordagens como terapias cognitivo-

comportamentais, tratamento psicológico e psicoeducacional, apoio escolar e 

ocupacional, e uso de medicamento (BARKLEY, 2008). 

As pesquisas controladas com o uso de placebo indicam a eficácia do uso da 

medicação em casos de hiperatividade, desatenção e ajustamento comportamental e social 

(BENCZIK, 2000; ROTTA, 2006; BARKLEY, 2008). Rhode e Halpern (2004), apesar 

de confirmarem a eficácia da medicação, relatam que o tratamento psicoterápico que 

apresenta melhores resultados em crianças com TDAH é a cognitivo-

comportamental, que consiste em identificar padrões de comportamento, crenças, 

pensamentos e hábitos que estão na origem dos problemas, para então utilizar técnicas, a 

fim de alterar essas percepções de forma positiva (BECK, 2013). 

O metilfenidato, comercialmente conhecido por Ritalina, é o psicoestimulante do 

sistema nervoso central mais indicado e utilizado no mundo (ORTEGA; BARROS; 

CALIMAN; ITABORAHY; JUNQUEIRA; FERREIRA, 2010). Esse medicamento é 

apresentado na forma de comprimidos de 10 mg, com ação de 3 a 4 horas, e 20, 30 ou 40 

mg que possuem duração de ação aproximada de 6 a 8 horas. O metilfenidato de outro 

fabricante, comercializado pelo nome Concerta, se apresenta em comprimidos de 18, 36 

e 40 mg, com tempo de ação de 10 a 12 horas. Segundo Barkley (2008), ambos são 

psicoestimulantes e agem como ativadores dos neurotransmissores como a noradrenalina 

e a dopamina, aumentando o nível de concentração da criança. 

Os medicamentos não estimulantes podem ser prescritos caso a criança com 

TDAH apresente comorbidades. A medicação mais utilizada é a Atomoxetina, 

comercializada pelo nome de Strattera, cuja função é bloquear o neurotransmissor 

noradrenalina. Sua apresentação se dá em comprimidos de 10, 18, 25, 40 e 60mg e deve 

ser ingerido apenas uma cápsula ao dia. Também podem ser utilizados antidepressivos, 

betabloqueadores, anticonvulsivantes e antipsicóticos (NARDI; QUEVEDO; SILVA, 
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2015). Além destes medicamentos, existem outros que podem ser prescritos pelo médico, 

caso necessário, conforme podemos observar no Quadro 3, a seguir. 

 
Quadro 3 – Principais medicamentos utilizados no tratamento do TDAH 

 

Nome Químico 
Nome 

Comercial 
Dosagem 

Duração aproximada 

do efeito 

Lis-dexanfetamina Venvanse 30, 50 ou 70mg (Manhã) 12 horas 

Metilfenidato 

(Ação curta) 
Ritalina 

5 a 20mg (2 a 3 vezes ao 

dia) 
3 a 5 horas 

Metilfenidato 

 (Ação prolongada) 

Concerta 

Ritalina LA 

18, 36 ou 54mg (Manhã) 

20, 30 ou 40mg (Manhã) 

12 horas 

8 horas 

Atomoxetina Strattera 
10, 18, 25, 40 e 60mg 

(1 vez ao dia) 
24 horas 

Imipramina 

(Antidepressivo) 
Tofranil 

2,5 a 5mg por kg de peso, 

divididos em 2 doses 
- 

Nortriptilina 

(Antidepressivo) 
Pamelor 

1 a 2,5mg por kg de peso, 

divididos em 2 doses 
- 

Bupropriona  

(Antidepressivo) 
Wellbutrin SL 150mg (2 vezes ao dia) - 

Clonidina  

(Anti-hipertensivo) 
Atensina 

0,05mg ao deitar ou  

2 vezes ao dia 
12 a 24 horas 

Modafinila 

(Distúrbio do Sono) 
Stavigile 

100 a 200mg por dia, no 

café 
- 

 

Fonte: Adaptado pela autora, da Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA). 

 

É importante ressaltar que esses medicamentos são obtidos apenas com prescrição 

médica. Especificamente o Metilfenidato (Ritalina e Concerta), é um medicamento de 

tarja preta, que pode causar dependência psicológica e emocional, visto que se trata de 

uma substâncias psicotrópicas, ou seja, estimulante do Sistema Nervoso Central (Portaria 

nº 344/98 do Ministério da Saúde).  

Cabe aqui ponderar que há uma discussão nos campos da educação, da psicologia 

e da medicina acerca do excessivo número de casos de TDAH e a demasiada 

medicalização das crianças diagnosticadas com o transtorno na última década. De acordo 

com Ortega, Barros, Caliman, Itaborahy, Junqueira e Ferreira (2010), houve um 

incremento considerável no uso do metilfenidato (Ritalina) e sua vinculação ao 

tratamento do TDAH tem sido a justificativa para tal crescimento. No entanto, houve um 
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aumento considerável no consumo dessa medicação também para outros fins, além dos 

terapêuticos, pois a Ritalina vem sendo utilizada tanto para o tratamento de patologias da 

atenção, como para potencializar as funções cognitivas em pessoas saudáveis (ORTEGA 

et al., 2010). 

Para Pastura e Mattos (2004), o uso da Ritalina pode apresentar alguns efeitos 

colaterais de curto prazo como a redução de apetite, insônia, cefaleia e dor abdominal. 

Em longo prazo, o uso do medicamento pode alterar de forma discreta a pressão arterial 

e a frequência cardíaca e pode ainda causar uma pequena diminuição da estatura. 

Destacam ainda que o abuso e a dependência à medicação é um fenômeno raramente 

observado. Para os autores, esses efeitos colaterais são de pequena gravidade diante dos 

benefícios apresentados no tratamento do TDAH. No entanto, é importante observar 

novamente que apenas profissionais da saúde especializados podem prescrever o 

medicamento, quando necessário. 

Sintetizando, o tratamento do TDAH envolve uma intervenção multidisciplinar, 

abrangendo profissionais da área médica e pedagógica, em conjunto com a família da 

criança. Com relação às intervenções psicoterápicas, destacam-se as cognitivo-

comportamentais, principalmente quando houver comorbidade com Transtorno de 

Oposição Desafiante, Transtorno de Conduta, Ansiedade ou Depressão; tratamento 

fonoaudiológico quando existe comorbidade com Transtorno de Leitura (Dislexia) ou da 

Expressão Escrita (Disgrafia), além do tratamento com medicação (MATTOS, 2003), 

sempre com acompanhamento médico especializado. 

Desse modo, os sintomas podem ser amenizados e as implicações do transtorno 

na aprendizagem podem ser atenuadas. Além disso, a implementação de ações prescritas 

nos documentos específicos para o trabalho com crianças e adolescentes com 

necessidades especiais, que serão abordados a seguir, também contribuem no processo de 

ensino e aprendizagem dos estudantes com TDAH. 

 

1.1.7 O processo de inclusão escolar dos alunos com TDAH  

 

A Declaração de Salamanca (1994), documento elaborado na Conferência 

Mundial sobre Educação Especial em Salamanca, Espanha, é considerada um marco no 

início da caminhada para a educação inclusiva, pois se trata de um dos principais 

documentos mundiais que fornece diretrizes básicas para as políticas e sistemas 

educacionais, reconhecendo a necessidade de incluir todos os alunos com necessidades 

educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino. 
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De acordo com Sousa e Prieto (2002), o termo Educação especial refere-se às 

condições necessárias para que seja efetivado o cumprimento do direito à educação a 

todos, sendo parte integrante do ensino comum, ou seja, mais especificamente as 

 
[...] condições requeridas por alguns alunos que demandam, em seu processo 

de aprendizagem, auxílios ou serviços não comumente presentes na 

organização escolar. Caracterizam essas condições, por exemplo, a oferta de 

materiais e equipamentos específicos, a eliminação de barreiras arquitetônicas 

e de mobiliário, as de comunicação e sinalização e as de currículo, a 

metodologia adotada e o que é fundamental, a garantia de professores 

especializados, bem como de formação continuada para o conjunto do 

magistério (SOUSA; PRIETO, 2002, p.125). 

 

Para Sassaki (2002) a Educação Especial é marcada por fases, sendo: a) 

negligência ou exclusão; b) segregação institucional; c) integração; d) inclusão. Na fase 

da negligência ou exclusão, as pessoas com necessidades especiais eram rejeitadas, 

confinadas em asilos e hospitais psiquiátricos, e não havia nenhuma forma de atenção 

educacional a elas. Com o passar do tempo, surge a preocupação com o desenvolvimento 

educacional das pessoas com necessidades especiais e assim são implantadas as chamadas 

instituições especializadas ou escolas especiais, dando início à fase da segregação 

institucional a partir do Século XIX, com a criação do Instituto dos Meninos Cegos (atual 

Instituto Benjamin Constant) em 1854, e do Instituto dos Surdos-Mudos (hoje, Instituto 

Nacional de Educação de Surdos – INES) em 1857, ambos na cidade do Rio de Janeiro, 

por iniciativa do governo Imperial (JANNUZZI, 1992; BUENO, 1993; MAZZOTTA, 

1996).  

A fase da integração acontece com a propagação das classes especiais nas escolas 

de ensino regular, porém, em salas separadas. Em 1954, foi fundada, também na cidade 

do Rio de Janeiro, a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, 

com o objetivo de atender pessoas com problemas relacionados à deficiência mental. E a 

fase da inclusão, oficializada por meio da Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 

208, estabelece a integração escolar enquanto preceito constitucional, sugerindo o 

atendimento às pessoas com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de 

ensino, visando à extinção gradativa das salas especiais. Entretanto, de acordo com Pietro 

(2006, p.37) “se os princípios da educação inclusiva vêm se fortalecendo desde meados 

da década de 1990, na prática é o modelo da integração escolar que ainda predomina”. 

Para Carvalho (2004), incluir não é o suficiente, é preciso integrar o aluno na classe para 

que a aprendizagem ocorra. Portanto, inclusão e integração se complementam. 

Em julho de 1990, é publicada a Lei no 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). Esse documento visa garantir que toda criança e 
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adolescente recebam atendimento especializado e não sejam negligenciados, bem como 

a obrigação dos pais ou responsáveis em matricular a criança em idade escolar no ensino 

regular. Em dezembro de 1996, é publicada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional no 9.394/96, com alguns avanços significativos como a extensão da oferta da 

educação especial para crianças da educação infantil; a proposta de melhoria da qualidade 

dos serviços educacionais prestados aos alunos com necessidades especiais; a importância 

do professor estar preparado para o trabalho com esses alunos; e a escola possuir recursos 

adequados para atender a diversidade dos estudantes (BRASIL, 1996). Em 1998, são 

publicados os Parâmetros Curriculares Nacionais - Adaptações Curriculares, com o 

objetivo de delinear estratégias para a educação de alunos com necessidades educacionais 

especiais, procurando indicar aos educadores como identificar alunos que possam 

necessitar de adaptações curriculares, norteando a escolha dessas adequações (BRASIL, 

1998). 

Com a Lei no10.172 de 2001, foi aprovado o Plano Nacional de Educação (PNE), 

cujo documento regulamenta a oferta da modalidade de educação especial com a 

participação da criança e do adolescente em classes comuns, em sala especial, ou em 

escola especial, considerando que as salas e escolas especiais se destinam apenas para 

aqueles que realmente não possuem condições de serem atendidos nas classes comuns. 

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 

Resolução CNE/CBE nº. 2/2001 determinam no art. 2º que 

 
Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo 

às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com 

necessidades educativas especiais, assegurando as condições necessárias para 

uma educação de atributo para todos (MEC/SEESP, 2001).   

 

Já em 2008, foi promulgada a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, com o objetivo de  

 
[...] assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os sistemas 

de ensino para garantir: acesso ao ensino regular, com participação, 

aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino; 

transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação infantil 

até a educação superior; oferta do atendimento educacional especializado; 

formação de professores para o atendimento educacional especializado e 

demais profissionais da educação para a inclusão; participação da família e da 

comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas 

comunicações e informação; e articulação intersetorial na implementação das 

políticas públicas. (BRASIL, 2008, p.14). 
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Mais recentemente, em 2015, foi instituída a Lei no 13.146 – Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto Da Pessoa com Deficiência), com o 

objetivo principal de efetivar princípios e regras da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, mudando a perspectiva sobre a palavra deficiência, de condição 

da pessoa, para condições sociais, ou seja, os impedimentos físicos, sensoriais, mentais e 

intelectuais não produzem obstáculos,  mas sim, as barreiras produzidas socialmente que 

impedem o exercício dos direitos de cidadão. Com relação à educação, o documento prevê 

que todas as escolas, públicas ou particulares, devem aprimorar seus sistemas de ensino, 

visando garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem a todas 

as pessoas com deficiência, não podendo, no caso das escolas particulares, cobrar a mais 

por esses serviços e nem se recusar a receber alunos com necessidades especiais.  

Por meio deste breve panorama apresentado sobre o processo de inclusão de 

alunos com necessidades especiais nas escolas regulares, percebemos que não existe 

legislação específica, em âmbito nacional, que ampare alunos diagnosticados com 

TDAH. De acordo com as orientações da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão, por meio da Diretoria de Políticas de Educação 

Especial (SECADI/DPEE), estudantes que apresentam TDAH não fazem parte do 

público-alvo da Educação Especial, ou seja, não são alunos de inclusão. Portanto, são 

excluídos do Atendimento Educacional Especializado (AEE), que é ofertado pelas 

Escolas Estaduais e Municipais, nas Salas de Recursos Multifuncionais, nas quais os 

alunos com necessidades especiais têm acesso a materiais pedagógicos e de 

acessibilidade, além do atendimento de um professor especialista em Educação Especial. 

Entretanto, essa questão não é consensual. A Associação Brasileira do Déficit de 

Atenção3 aponta o TDAH como deficiência, o que asseguraria aos alunos com transtorno 

o direito ao AEE, visto que a Constituição Federal assegura que a educação constitui 

condição fundamental para o exercício da cidadania (BRASIL, 1988).  

Podemos concluir então, que em termos de legislação, muitas conquistas foram 

alcançadas, no entanto, ainda há um longo caminho a percorrer. Da mesma forma, faz-se 

necessário garantir que o direito à educação, assegurado por lei, possa ser de fato 

efetivado no cotidiano escolar.  

Nesse cenário, o professor ocupa papel fundamental e para que possa contribuir 

com a aprendizagem dos alunos com TDAH, é necessário ter conhecimento sobre o 

transtorno e manter uma atitude positiva diante desses alunos, ensinando-os com a 

                                                           
3 https://www.tdah.org.br/wp-content/uploads/site/pdf/cartilha_legislacao.final.pdf 
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convicção de que eles podem e irão aprender (CRAFT, 2004). Além disso, o professor 

pode desenvolver atividades em sala de aula que resultam de forma positiva na 

aprendizagem desses estudantes. Goldstein e Goldstein (1994) e Benczik (2006) 

apresentam algumas dicas úteis no trabalho cotidiano do professor para manejar os 

sintomas do TDAH em sala de aula. Vejamos algumas delas: 

a) organizar o ambiente de forma que o aluno com TDAH fique na primeira fileira, 

próximo ao professor e longe da porta e da janela, de modo a evitar distrações, 

separando este aluno dos pares que o estimulam e encorajam a apresentar 

comportamento inadequado; 

b) estabelecer regras de sala de aula claras e consistentes, permitindo ao aluno se 

sentir mais seguro sabendo o que é esperado dele naquele momento; 

c)  fornecer instruções diretas, orientações curtas e claras com vocabulário simples 

e objetivo para que seja facilmente compreendido; 

d) utilizar giz colorido na lousa, a fim de destacar os aspectos importantes da matéria, 

bem como incentivar o aluno a destacar com marca-texto as informações 

importantes no livro didático;  

e) alterar a intensidade da voz ao explicar conteúdos importantes e manter contato 

visual com o aluno, para que ele compreenda que nesse momento precisa focar 

toda sua atenção, a fim de compreender a explicação do professor; 

f) utilizar atividades lúdicas e recursos visuais como figuras, cartões coloridos e 

slides, a fim de colaborar na motivação da aprendizagem e na manutenção da 

atenção;  

g) realizar atividades por etapas, estabelecendo um prazo preestabelecido para o 

cumprimento delas. Uma grande quantidade de tarefas apresentadas ao aluno com 

TDAH de uma única vez faz com que ele sinta que não dará conta de concluí-las 

e muitas vezes, a criança ou adolescente desiste, antes mesmo de tentar resolver 

as atividades. Consoante a autora, Souza (2012) também destaca a importância da 

prática de atividades distribuídas, pois o aumento do número de tarefas mais 

curtas, em lugar de atividades longas e maçantes evita a exaustão e potencializa a 

elaboração do conhecimento; 

h) alternar atividades de alto e baixo interesse durante as aulas, pois tarefas 

repetitivas e monótonas podem levar à distração e falta de interesse; 

i) permitir alguns movimentos em sala de aula como pedir ao aluno com TDAH que 

seja o assistente do professor, buscando materiais que serão utilizados na aula por 

exemplo; 
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j) monitorar frequentemente o progresso desse aluno, auxiliando-o a atingir suas 

metas e dar retorno constante e imediato, informando-o de modo positivo e 

construtivo; 

É importante salientar ainda que os estudantes com TDAH necessitam da 

repetição de exercícios e um tempo maior para processar e reter uma nova informação 

(SENA; DINIZ NETO, 2007). Da mesma forma, como afirma Souza (2012), nosso 

sistema de memória de trabalho mantém ativos apenas os itens relevantes que podem ser 

transformados em unidades significativas vinculadas a outras unidades que contribuem 

com a tarefa em execução. Isso implica em dizer que as atividades direcionadas aos alunos 

com TDAH precisam ser motivadoras, significativas e relevantes para eles, pois, se pela 

falta de atenção a nova informação recebida se esvai, ela não estará mais disponível ao 

acesso e recuperação, provocando assim, prejuízo na aprendizagem do aluno. 

Desse modo, conforme Benczik (2006), não há uma solução fácil no ofício diário 

do professor junto ao aluno com TDAH, tampouco existe uma receita pronta para esse 

trabalho, porém, essas sugestões podem contribuir para que o professor possa descobrir 

meios de auxiliar os alunos com o transtorno, enfatizando que eles necessitam de 

atividades distintas, que os ajudem a melhorar seu desempenho na compreensão da 

leitura, no comportamento e, consequentemente na aprendizagem (BARKLEY, 2002). 

Ademais, para a autora, é importante não priorizar o fracasso do estudante, pois sem o 

encorajamento do professor esse aluno pode retroceder e o prejuízo causado a autoestima 

pode ser mais devastador do que o TDAH em si. Por este motivo, ele precisa receber 

elogios constantes e imediatos pelas pequenas conquistas alcançadas. 

Goldstein e Goldstein (1994) e Untoiglich (2004) apresentam algumas orientações 

que podem melhorar a autoestima dos alunos com TDAH, como oferecer pequenas 

responsabilidades para que eles consigam cumprir, fazendo com que se sintam 

necessários e valorizados; favorecer oportunidades sociais e proporcionar trabalhos em 

grupos pequenos; adaptar as expectativas relativas ao aluno, considerando as dificuldades 

decorrentes do transtorno; recompensar os esforços, a persistência e o comportamento 

bem sucedido; facilitar o frequente contato aluno/professor; respeitar o tempo de cada um 

e, finalmente, nunca provocar constrangimento ou menosprezar o aluno.  

Em síntese, estudantes com TDAH são criativos, inteligentes e perfeitamente 

capazes de aprender quando lhes são oferecidas as condições adequadas, considerando 

suas necessidades específicas e o tempo de aprendizagem de cada um, sem comparação 

com alunos que não possuem o transtorno (GOLDSTEIN; GOLDSTEIN, 1994). 
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Quanto ao professor, cabe ainda a importância de reconhecer a leitura como 

alicerce da aprendizagem, visto que ela é a base de todas as disciplinas escolares 

(ANDERSON; HIEBERT; SCOTT; WILKINSON, 1985; BRAGA; SILVESTRE, 2002; 

MORAIS, 2013), pois conforme asseveram Angelo e Menegassi (2016), um ensino de 

leitura sólido no ambiente escolar pode promover diminuição de problemas de 

compreensão e aprendizagem. Portanto, embora a competência leitora seja considerada 

uma capacidade individual, ela pode ser ensinada (SOLÉ, 1998). Por esse motivo, nas 

seções posteriores, discutiremos como ocorre o processo da leitura, desde a captação 

visual dos símbolos gráficos até a compreensão de um texto escrito. 

 

1.2 O PROCESSO DA LEITURA: DA CAPTAÇÃO VISUAL À COMPREENSÃO 

 

Conceituar o termo leitura não é uma tarefa simples, pois ler é um processo de 

(re)construção do significado de um texto escrito, por meio da interação de diferentes 

níveis de conhecimento prévio, linguístico, textual e enciclopédico do leitor com o texto. 

Essa ação se inicia com a decodificação dos grafemas, passando pelo nível da sentença, 

do período e do parágrafo, até que o leitor construa o sentido do texto (LEFFA, 1996; 

SOLÉ, 1998; KATO, 2007; DEHAENE, 2012; KLEIMAN, 2016). 

Por ser uma ação complexa, aprender a ler demanda grande esforço cognitivo, 

pois esse aprendizado não ocorre de forma espontânea como acontece com a linguagem 

oral (SOUZA, 2012).  Trata-se, portanto de um processo longo e árduo, que começa com 

os olhos, mais especificamente, com a fóvea, região central da retina, responsável por 

formar a imagem das letras que serão transmitidas ao cérebro, iniciando assim o processo 

de decodificação (DEHAENE, 2012). 

Após decodificar os grafemas, é realizada uma busca no léxico mental para que 

ocorra a construção do sentido da palavra, ao mesmo tempo em que a via fonológica 

converte esses sinais gráficos em fonemas, na tentativa de deduzir uma pronúncia e 

acessar seu significado. Desse modo, as vias lexical e fonológica funcionam de maneira 

concomitante, uma dando suporte à outra (SCLIAR-CABRAL; SOUZA, 2011; 

DEHAENE, 2012). 

Todo esse processo ocorre em segundos para um leitor proficiente (DEHAENE, 

2012). No entanto, para um leitor inicial ou para pessoas que possuem dificuldades de 

leitura, esse processo pode ser mais moroso e difícil. Além disso, outros aspectos 

contribuem para tal complexidade, visto que a leitura envolve diversas etapas para que a 

compreensão seja alcançada, e embora seja uma ação que dependa das capacidades 
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cognitivas, a leitura é uma atividade decorrente de aprendizado (MORAIS; KOLINSY; 

GRIMM-CABRAL, 2004; TOMITCH, 2008).  

Sendo assim, segundo Goodman (1995), no momento da leitura de um texto 

ocorre a interação entre língua e pensamento, pois a ação de ler se inicia com a 

representação linguística da superfície codificada por um escritor e se completa com a 

construção do significado construído pelo leitor. Então, o sentido do texto é estabelecido 

de forma interativa, uma vez que não depende só do texto em si, mas também do 

conhecimento prévio de quem o lê. 

De acordo com Kleiman (2016) há três formas de conhecimento prévio: o 

conhecimento linguístico, o conhecimento textual e o conhecimento enciclopédico. O 

conhecimento linguístico se refere aos mecanismos da língua como aspectos gramaticais, 

conceituais e semânticos das palavras. O conhecimento textual diz respeito à estrutura 

linguística dos diversos tipos de textos como a narração, a descrição e a explicação. E o 

conhecimento enciclopédico, também denominado conhecimento de mundo, abrange os 

esquemas guardados na memória, relativos a assuntos e eventos diversos. Em resumo, 

quanto mais um leitor apreende informações e vive experiências, mais capacidade terá de 

fazer previsões, realizar inferências, seguir as pistas formais deixadas pelo autor, bem 

como (re)formular hipóteses à medida que avança na leitura para a construção do 

significado do texto. 

Desse modo, a leitura não demanda atingir o objetivo delineado pelo escritor, mas 

sim estabelecer sentidos, por meio do conhecimento prévio do leitor, a fim de alcançar 

uma das possibilidades de interpretação permitidas pelo autor em seu texto. Portanto, de 

acordo com Solé (1998), interpretar um texto é aceitar um tipo de leitura programada, 

cabendo ao leitor analisar se existe coerência ou não em sua interpretação. Ou seja, ler é 

interagir com o texto. Leffa afirma que  

 
Ler é um fenômeno que ocorre quando o leitor, que possui uma série de 

habilidades de alta sofisticação, entra em contato com o texto, essencialmente 

um segmento da realidade que se caracteriza por refletir um outro segmento. 

Trata-se de um processo extremamente complexo, composto de inúmeros 

subprocessos que se encadeiam de modo a estabelecer canais de comunicação 

por onde, em via dupla, passam inúmeras informações entre o leitor e o texto 

(LEFFA, 1996, p. 24). 

 

Dessa maneira, o texto assume a função de intermediário entre o leitor e a nova 

informação, já que é produzido por um autor com o intuito de comunicar algo a um leitor, 

estabelecendo, dessa forma, possibilidades de significação por meio da interação entre 

leitor e autor.  
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Para Scliar-Cabral (2018), o processamento da leitura engloba dez fases: 

motivação, pré-leitura, movimentos de fixação e sacada, reconhecimento das letras, nível 

dos grafemas e valores fonêmicos, acesso lexical, busca de significação básica, 

inferência, interpretação e retenção permanente. 

Na fase da motivação, o professor desempenha papel fundamental, pois deverá 

determinar que tipos de textos serão lidos em sala, considerando o interesse e a faixa 

etária dos alunos. Quanto aos alunos com TDAH, quanto mais significativo for o tema do 

texto, mais o aluno focará sua atenção e mais motivado ficará para trabalhar com o texto, 

facilitando o processo de leitura e compreensão (GOLDSTEIN; GOLDSTEIN, 1994; 

BENCZIK, 2006). 

A fase da pré-leitura engloba a seleção do esquema mental do leitor, que ficará 

ativado na memória de trabalho no intuito de elaborar sentido adequado às palavras do 

texto. Em sala de aula, o professor pode explorar o conhecimento prévio do aluno acerca 

do tema que será abordado no texto por meio da observação de imagens, título, subtítulo 

e palavras-chave. De acordo com Benczik (2006), para os alunos com TDAH, é 

interessante selecionar textos que possuam figuras e o professor deve orientar o aluno a 

utilizar marca-texto no título e nas palavras-chave, pois esses recursos o ajudam a manter 

a atenção, além de melhor estruturar os itens indicados nessa fase da pré-leitura. 

Na terceira fase ocorrem os movimentos de fixação e sacada. O movimento de 

fixação ocorre quando as células foto receptoras de resolução altíssima existente no centro 

da retina do olho, denominadas de cones, se detêm em um determinado ponto da linha 

escrita. Já o movimento de sacada acontece quando o olho se desloca rapidamente no 

texto, em torno de quatro ou cinco vezes por segundo. O momento da leitura propriamente 

dita ocorre no momento da fixação (DEHAENE, 2012). Para contribuir com os alunos 

que possuem o TDAH, o professor pode deixar o texto dividido em duas colunas, pois, 

segundo Dehaene (2012), é no centro da fóvea (parte central da retina do olho) que os 

cones se acumulam e, portanto, ocorre uma perda progressiva da codificação visual nas 

partes periféricas do texto. 

Na próxima fase, se dá o reconhecimento de quais, quantos e como se combinam 

os traços das letras, a fim de identificá-las, pois as letras podem se diferenciar entre si 

pelo tamanho, posição, direção e quantidade de traços gráficos. Esse processo precisa ser 

ensinado de forma explícita pelo professor, principalmente a alunos com TDAH, pois a 

criança sozinha, não vai descobrir os princípios dos Sistemas de escrita alfabética 

(SCLIAR-CABRAL, 2018). No entanto, depois de aprendido, nosso cérebro é capaz de 
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processar traços invariantes sem dificuldades, ou seja, o leitor conseguirá reconhecer as 

letras, estejam elas grafadas em diferentes fontes ou tamanhos (DEHAENE, 2012). 

A quinta fase do processamento da leitura abrange o nível dos grafemas, unidade 

mínima, com a função de distinguir o significado das palavras escritas, para depreensão 

dos valores fonêmicos e reconhecimento do vocábulo. Nessa fase, a tarefa do leitor é 

associar os símbolos gráficos (grafemas) a valores sonoros (fonemas), a fim de reconhecer 

a palavra em seu léxico mental ortográfico armazenado. Por isso, é necessário que o aluno 

com TDAH tenha contato com diferentes tipos de textos, pois, de acordo com Mousinho 

e Navas (2016), é mais fácil o leitor reconhecer imagens visuais vistas com frequência. 

Na fase seguinte, ocorre o acesso lexical, que pode ocorrer de duas maneiras. Na 

primeira delas, quando a palavra lida já é conhecida pelo leitor e está registrada em seu 

dicionário mental fonológico, tem-se o emparelhamento com uma forma conhecida e em 

seguida, passa-se para a etapa seguinte que é a busca da significação da palavra. Por outro 

lado, quando o leitor se depara com uma palavra pela primeira vez, o leitor precisará 

construir o sentido para então integrar a palavra nova ao dicionário mental. Nessa etapa, 

a atenção é fundamental, visto que, se o foco de atenção se perder, a informação também 

se esvai, e não poderá ser recuperada, porque não fará parte do dicionário mental. 

 Além do dicionário mental, todo leitor possui uma memória semântica, onde se 

encontram organizadas as significações básicas, atribuídas pelo grupo social ao qual o 

leitor pertence. Nessa fase, o professor pode contribuir com o aluno que possui o TDAH 

utilizando diagramas, esquemas e roteiros (BENCZIK, 2006), no intuito de organizar os 

conhecimentos prévios desse aluno. 

A fase de construção do sentido através de inferências engloba a construção de 

novos sentidos, cruzando as informações do texto com os conhecimentos prévios do 

leitor. Para Scliar-Cabral (2018), esse é o momento mais criativo do ato de ler. Para os 

alunos com TDAH essa é uma das fases mais complexas do processo de leitura, pois sua 

alfabetização precisa estar automatizada e o reconhecimento dessa palavra precisa ocorrer 

de forma fluente, porque se houver tropeço no reconhecimento da palavra, o aluno não 

poderá construir o sentido da palavra, comprometendo assim o processo da leitura. 

Na fase da interpretação, o leitor precisa atrelar seus conhecimentos anteriores às 

informações provenientes do texto e incluir seu posicionamento crítico. De acordo com 

Scliar-Cabral (2018), essa é a fase em que os alunos brasileiros têm encontrado maiores 

dificuldades em testes de leitura. Para Solé (1998), após a leitura de um texto, é necessário 

que o professor ajude o aluno a construir uma síntese. Para os alunos com TDAH, é 

imprescindível ainda ensinar de forma explícita como extrair e condensar as ideias 
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principais do texto (GOLDSTEIN; GOLDSTEIN, 1994). Assim, o professor permite ao 

aluno emitir sua opinião crítica a respeito do tema abordado (SOLÉ, 1998). 

E na última fase do processamento da leitura segundo Scliar-Cabral (2018) 

encontra-se a retenção das informações na memória permanente. Essa etapa consiste em 

incorporar de forma estruturada, os conhecimentos adquiridos por meio da leitura do texto 

à memória de longo prazo, ou memória permanente, ampliando assim, os esquemas 

cognitivos do leitor. 

Em síntese, os estudos nas áreas da Psicolinguística, da Psicologia Cognitiva e da 

Neurociência têm contribuído para o entendimento dos processos que envolvem a leitura, 

desde a captação dos símbolos escritos até os processos cognitivos que integram o texto 

ao conhecimento prévio do leitor e suas inferências, resultando na construção de sentidos, 

ou seja, na compreensão.  

Para melhor entendimento de como ocorre o processamento do texto até chegar à 

compreensão leitora, faz-se necessário abordar alguns modelos de leitura. 

 

1.2.1 Modelos de Leitura 

 

Entende-se por modelos de leitura as teorias que abordam o que ocorre na mente 

do leitor no momento em que realiza a leitura, com o intuito de esclarecer como a 

compreensão se efetiva (DAVIES, 1995). Leffa (1996), Solé (1998), Souza (2012) e 

Kleiman (2016) reconhecem três principais modelos de leitura, sendo o modelo 

ascendente ou bottom-up; modelo descendente ou top-down; e modelo interativo de 

leitura.  

O modelo ascendente, também chamado de bottom-up, foi idealizado por Gough 

(1972) e focaliza os estudos no texto e em suas unidades menores. Nessa abordagem, a 

compreensão é vista como produto, resultado do reconhecimento e da decodificação dos 

grafemas, palavras, sentenças e parágrafos, até extrair o sentido do texto.  

Nesse modelo, para que ocorra a compreensão, o processamento da leitura parte 

do texto escrito para a mente do leitor, que com seu conhecimento prévio, extrai o sentido 

codificado do texto (GOUGH, 1972). Portanto, nessa abordagem, a leitura é vista como 

uma tarefa linear de decodificação e extração de sentidos explícitos, na qual o leitor 

precisa se esforçar para retirar o máximo de informações que residem no texto (DAVIES, 

1995; ALLIENDE; CONDEMARÍN, 1987; COLOMER; CAMPS, 2002). Sendo assim, 

nesse modelo de leitura, o texto é considerado a única fonte de conhecimento, sendo os 

elementos linguísticos os únicos que formam e dão sentido ao texto. (DAVIES, 1995).  
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Todos os leitores passam pelo processamento ascendente de leitura, no entanto, o 

leitor proficiente demanda pouco tempo nessa tarefa, que passa a ser automática pela 

prática. Por outro lado, há leitores que permanecem realizando apenas a decodificação e 

não conseguem ultrapassar o nível da compreensão superficial do texto, requerendo 

atenção especial, conforme trataremos no decorrer deste estudo. 

O modelo descendente ou top-down, elaborado por Goodman (1970), prioriza o 

leitor, considerando suas experiências e conhecimentos prévios. Desse modo, o 

processamento da leitura ocorre da mente do leitor para o texto, já que este se utiliza de 

predições e hipóteses acerca dos significados do texto, que poderão ser confirmadas ou 

não, enquanto lê (GOODMAN, 1970). 

Assim, o conhecimento prévio torna-se essencial para a realização de inferências, 

pois o leitor, no momento da leitura, se utiliza de crenças, experiências e conhecimentos 

linguístico e textual, ou seja, todo o seu conhecimento prévio, para então realizar o 

processo inferencial, que consiste na formação de conexões entre as sentenças, por meio 

do preenchimento de lacunas existentes no texto (BARETTA, 2008). Por conseguinte, a 

partir dessa interação entre as informações prévias do leitor, com o que está disponível na 

mensagem escrita, é possível construir a significação do texto (KLEIMAN 2016). 

Dessa maneira, o leitor perpassa o nível da decodificação, contribuindo com a 

construção de sentidos de forma mais ativa. Assim, a leitura não é mais vista como 

extração, mas sim como construção de sentidos. Para Leffa (1999), essa abordagem 

preocupa-se em descrever a leitura como um processo, em oposição à visão de leitura 

como produto. Esse modelo considera o conhecimento de mundo do leitor a principal 

fonte motivadora para a construção do significado no texto (DAVIES, 1995). 

Considerando que os modelos de leitura descritos anteriormente são insuficientes 

para explicar o complexo processo cognitivo envolvido na leitura (LEFFA, 1996), 

Rumelhart (1980) propôs o modelo de leitura interativo, no qual há interação entre o leitor 

e o texto, visto que o leitor se utiliza tanto de informações do próprio texto (modelo 

ascendente), quanto de conhecimento prévio (modelo descente), para compreender um 

texto.  

Desse modo, o modelo interativo une os dois modelos apresentados: top-down e 

bottom-up, considerando que o fluxo da informação contida no texto opera de modo 

descendente e ascendente. Solé (1998) demonstra que o leitor utiliza simultaneamente seu 

conhecimento de mundo e linguístico para construir a significação de um texto.  Kato 

(2007) exemplifica a inferência como parte da estratégia top-down, porém, a estratégia 

bottom-up é responsável pela sua confirmação, comprovando que os dois modelos de 
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leitura se complementam. Sendo assim, o leitor que faz uso desse modelo de leitura, é 

considerado um leitor maduro, que possui controle ativo e consciente de seu 

comportamento. 

Em suma, no modelo interativo de leitura, o produto da relação entre leitor e o 

texto escrito é um novo sentido, por meio da integração das informações deixadas no 

texto pelo escritor, com as experiências e informações que o leitor já possui. Assim, ler 

vai além da decodificação, já que se trata de saber orientar uma série de raciocínios no 

sentido de construir uma interpretação da mensagem escrita a partir de informações 

encontradas no texto, associadas aos conhecimentos do leitor (COLOMER; CAMPS, 

2002) e nesse processo vários são os fatores envolvidos, como veremos a seguir. 

 

1.2.2 Principais fatores envolvidos na leitura 

 

Por ser a leitura uma atividade altamente complexa, muitos fatores influenciam 

nesse processo, dentre os quais destacamos, neste estudo, os fatores perceptivos e 

cognitivos, por estarem diretamente ligados ao nosso campo de pesquisa que é a 

Psicolinguística e a Psicologia Cognitiva. 

 

1.2.2.1 Fatores perceptivos: a importância da atenção e o reconhecimento de 

palavras 

 

O primeiro passo do processo de leitura inicia-se com a percepção (COLOMER; 

CAMPS, 2002). Segundo Matlin (2004), o leitor se utiliza de fatores perceptivos no 

momento da leitura quando emprega seu conhecimento prévio para reunir e interpretar 

estímulos registrados pelos sentidos. No caso da leitura, para interpretar os grafemas, o 

leitor precisa combinar as informações registradas pela visão, com o conhecimento prévio 

que possui sobre a forma das letras do alfabeto. A atenção, portanto, é de fundamental 

importância no momento da leitura, visto que o leitor precisa focar seu esforço cognitivo 

para que ocorra o processamento das informações visuais (MATLIN, 2004).  

Em 1890, o psicólogo William James fez uma das primeiras abordagens teóricas 

a respeito do tema, afirmando que a atenção é constituída pela focalização, concentração 

e consciência (EYSENCK; KEANE, 2007). Nesse estudo pioneiro na área da cognição, 

foi investigada a quantidade de ideias que uma pessoa pode ter ao mesmo tempo, 

classificando os modos de atenção em ativos, quando estes são controlados pelo próprio 

indivíduo; e passivos quando são controlados por estímulos externos. Essa distinção 

permanece até os dias atuais. 
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Em estudos mais recentes, diferentes abordagens teóricas foram propostas para 

explicar o mecanismo de atenção. Para Sternberg (2010), a atenção possui a função 

seletiva de informações, sendo conceituada pelo autor como  

 

[...] o meio pelo qual se processa ativamente uma quantidade limitada de 

informação a partir da enorme quantidade de informação disponível por meio 

dos sentidos, da memória armazenada e de outros processos cognitivos 

(STERNBERG, 2010, p. 107). 

 

Anderson (2004) afirma que a atenção é uma habilidade de distribuição de 

recursos cognitivos para a realização simultânea de diferentes atividades. Matlin (2004) 

por sua vez, integra essas duas funções da atenção em um único conceito, já que o ser 

humano possui a capacidade de combinar diversas tarefas e desempenhá-las de modo 

simultâneo. Entretanto, nem todos conseguem desenvolver várias atividades ao mesmo 

tempo, e por isso há um consenso entre os autores supracitados, quanto à complexidade 

das funções da atenção e às diversas formas de processamento em cada situação.  

Para Matlin (2004), diferentes regiões do cérebro são responsáveis pela atenção, 

dentre elas podemos destacar duas estruturas presentes no córtex cerebral: a) a rede 

posterior de atenção no lobo parietal, responsável pelo tipo de atenção exigida na busca 

de informações visuais e b) a rede anterior de atenção no lobo frontal, região responsável 

pela inibição das respostas automáticas a estímulos. Na Figura 4, a seguir, podemos 

verificar a ilustração esquemática do córtex cerebral, visto do lado esquerdo, 

demonstrando os quatro lobos cerebrais e as duas regiões mais importantes nas tarefas 

que demandam atenção. 

 
Figura 4 – Córtex cerebral visto do lado esquerdo, demonstrando os quatro lobos do 

cérebro e as duas regiões importantes nas tarefas que demandam atenção 

 

 
 

Fonte: MATLIN (2004), p.43. 
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Matlin (2004) assevera ainda que nossa atenção é seletiva, porque apesar do ser 

humano ser competente para realizar duas ou mais tarefas ao mesmo tempo, não é 

possível prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Em contraponto, a autora afirma que 

a atenção também pode ser dividida, pois o indivíduo pode prestar atenção a duas ou mais 

informações, desde que a atenção seletiva direcione e responda exclusivamente a uma 

informação, ignorando as outras.  

Sendo assim, é perceptível a necessidade da mobilização da atenção no processo 

da leitura, caso contrário, a compreensão e consequentemente a aprendizagem podem ser 

prejudicadas, pois conforme afirmam Rotta et al. (2006), os distúrbios atencionais e sua 

relação com as dificuldades de aprendizagem, constituem a principal causa de queixas 

em consultórios neuropediátricos, sendo o Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade o mais comum na fase escolar.  

Para Cosenza e Guerra (2011), a postura do professor diante de um aluno que 

apresenta dificuldades de atenção é fundamental, visto que  

 
Sabemos que a manutenção da atenção por um período prolongado exige a 

ativação de circuitos neurais específicos, e que, após algum tempo, a tendência 

é que o foco atencional seja desviado por outros estímulos do ambiente ou por 

outros processos centrais, como novos pensamentos, por exemplo. Portanto, 

exposições muito extensas dificilmente serão capazes de manter por todo o 

tempo o foco atencional, sendo importante dividi-las em intervalos menores 

(COSENZA; GUERRA, 2011, p. 48). 

 

Em outras palavras, a atenção é responsável por processar, de forma ativa, uma 

quantidade limitada de informação, a partir da uma ampla quantidade de informação 

disponível no ambiente, por meio de processos cognitivos (STERNBERG, 2010).  

Já o reconhecimento de palavras corresponde à identificação de estímulos 

sensoriais (MATLIN, 2004), ou seja, ler é reconhecer uma palavra por meio da associação 

de estímulos visuais e o conhecimento prévio linguístico (lexical) armazenado na 

memória. Para Seimetz-Rodrigues e Souza (2016), o reconhecimento de palavras é a 

etapa da leitura que envolve a decifração do código escrito e culmina na representação 

mental dos sentidos construídos por meio da interação entre o texto escrito e o 

conhecimento prévio do leitor. Para as autoras, o leitor que não domina o reconhecimento 

de palavras devido a falhas na decodificação, pode, consequentemente, apresentar baixo 

desempenho em compreensão leitora (SEIMETZ-RODRIGUES; SOUZA, 2016). 

De acordo com Scliar-Cabral (2008), cada pessoa possui armazenada na memória, 

no mínimo 40.000 a 50.000 itens lexicais, que podem ser recuperados, quando necessário. 

Salles e Parente (2002) e Dehaene (2012), explicam que esse processo de recuperação de 



52 
 

informações pode ocorrer por três vias de reconhecimento da palavra escrita: via lexical, 

via fonológica e via dupla. 

No modelo de leitura pela via lexical ocorre a análise visual do texto escrito, a 

ativação do léxico armazenado na memória e a recuperação das palavras, por meio da 

associação de uma forma escrita ao seu significado (SALLES; PARENTE, 2002). Ou 

seja, a leitura por meio desta via permite apenas a leitura de palavras que já fazem parte 

do léxico ortográfico armazenado na memória do leitor (RODRIGUES, 2013). Esse 

modelo de leitura permite explicar a facilidade com que o leitor é capaz de reconhecer as 

palavras cuja imagem visual é vista com frequência, bem como a importância do maior 

contato possível dos leitores com diferentes objetos de leitura, como livros, revistas, 

jogos, gibis, entre outros, principalmente no processo de alfabetização (MOUSINHO; 

NAVAS, 2016).  

Já no modelo de leitura pela via fonológica o acesso à informação ocorre por 

intermédio da fonologia, isto é, o sentido da palavra precisa ser construído através do 

cruzamento da informação extraída do texto, com o conhecimento prévio sobre o tema 

(SCLIAR-CABRAL, 2008). Dito de outra forma, a tarefa do leitor é associar os símbolos 

gráficos (grafemas) a valores sonoros (fonemas), de forma que a transposição de uma 

sequência de grafemas em fonemas resulte numa sequência fonológica. Essa sequência 

será pareada com o léxico mental do leitor, e se houver essa forma fonológica entre as 

formas conhecidas pelo leitor, haverá o reconhecimento da palavra (SEIMETZ-

RODRIGUES; SOUZA, 2016). Assim, a palavra e o conhecimento sobre ela são 

armazenados no dicionário mental. Por ser uma via que utiliza correspondência entre 

grafema-fonema, é a mais apropriada para a leitura de palavras não familiares e a única 

disponível para leitura de pseudopalavras, que são sequência de letras construídas com 

uma estrutura ortográfica e fonológica possível na língua, porém, sem significado 

associado (RODRIGUES, 2013). 

De acordo com Scliar-Cabral (2008), no modelo de leitura pela via dupla, o leitor 

reconhece palavras tanto pela análise visual, quanto por intermédio da fonologia. 

Vejamos na Figura 5, a seguir, a representação de como ocorre esse processo. 
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Figura 5 – Representação da via dupla de reconhecimento de palavras na leitura

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Rodrigues (2013). 

 

Conforme demonstrado na Figura 5, nesse modelo de leitura o leitor se utiliza da 

via lexical ou fonológica no momento da leitura, dependendo de seu léxico ortográfico 

mental armazenado. Para Scliar-Cabral (2008), nesse modelo, o leitor proficiente utiliza 

as duas vias de reconhecimento de palavras de forma simultânea.  

 

1.2.2.2 Fatores cognitivos: a relevância da memória  

 

A memória é também um fator fundamental para a leitura, pois ela é responsável 

pela capacidade dos seres humanos de adquirir, formar, conservar e evocar informações 

(BADDELEY, 1990; BARETTA, 2008; IZQUIERDO, 2011).  

Para Baddeley, Anderson e Eysenck (2011), é possível falar em memórias e não 

apenas em memória, como se fosse um sistema único e simplificado. Izquierdo (2011) 

também assevera que devemos utilizar a palavra “memórias”, porque há tantas memórias 

quanto possíveis experiências. 

Nesta perspectiva, Atkinson e Shiffrin descreveram, já em 1968, um sistema de 

memória denominado modelo modal, no qual estabelecem que a memória humana está 

organizada em memória sensorial, memória de curto prazo e memória de longo prazo. No 

entanto, essa divisão serve apenas para facilitar o entendimento, visto que se trata de 

sistemas integrados que compõem uma função cognitiva geral, ainda que cada uma 

apresente características específicas.  
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Esse modelo de memória sugere que o fluxo de informações ocorre do ambiente 

externo para o cérebro, conforme pode ser observado na Figura 6. 

 
Figura 6 – Modelo Modal de Atkinson e Shiffrin (1968) 

 

Fonte: Elaborado pela autora, baseada em Baddeley et. al. (2011) 

 

No modelo modal de Atkinson e Shiffrin (1968), a memória sensorial possibilita 

reconhecer padrões em geral, sendo considerada a porta de entrada para o registro, o 

processamento e o armazenamento do estímulo recebido por meio dos órgãos sensoriais. 

Esse sistema de memória permite que, por meio da percepção da realidade e através dos 

órgãos dos sentidos, uma imagem seja retida por alguns segundos, formando assim a 

imagem detalhada da informação sensorial recebida. Esse sistema de memória não 

armazena informações, apenas as registra por centésimos de milissegundos (0,1s), para 

então encaminhar esses dados à memória de curto prazo (BADDELEY, 1990; 

ASHCRAFT, 1994).  

A memória de curto prazo ou curta duração é o sistema responsável pela seleção 

das informações já codificadas pelos mecanismos de reconhecimento da memória 

sensorial, a fim de que esses dados sejam utilizados, descartados ou organizados para 

serem armazenados na memória de longo prazo (BADDELEY et. al, 2011). Um estudo 

realizado por Miller (1956) demonstrou que a memória de curto prazo é limitada, retendo 

de sete a nove itens, que podem ser números ou letras, por um período que varia entre 12 

a 30 segundos. Ou seja, uma tarefa distrativa pode fazer com que essas informações se 

percam, antes de serem retidas na memória de longo prazo.  

) 
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A memória de longo prazo ou longa duração é apontada por Baddeley et al. 

(2011), como o sistema de memória de armazenamento ilimitado, encarregado na tarefa 

de receber as informações da memória de curto prazo e mantê-las por um período de 

tempo indeterminado, desde que não haja nenhum dano cerebral.  

De acordo com Matlin (2004), a memória de longo prazo pode ser subdividida em 

categorias mais específicas, ressaltando que essa subdivisão existe mais por questões de 

compreensão do que de convencimento. Essas categorias subdividem-se em memória 

episódica, memória semântica e memória procedural ou procedimental. 

A memória episódica refere-se a lembranças de eventos, episódios e experiências 

de cada pessoa. A memória semântica descreve o conhecimento organizado que cada 

pessoa possui acerca do mundo, abrangendo o conhecimento enciclopédico, lexical e o 

conhecimento conceitual. Portanto, essa forma de memória influencia na maioria das 

atividades cognitivas (MATLIN, 2004). É importante salientar que as memórias episódica 

e semântica interagem de forma contínua (FINGER-KRATOCHVIL, 2010). 

A memória procedural diz respeito às habilidades motoras ou sensoriais como 

dirigir, andar de bicicleta e digitar, assim como estratégias cognitivas (leitura e realização 

de um cálculo matemático, por exemplo). Essas habilidades procedimentais são 

aprendidas de forma gradual e dependem de prática até que se tornem procedimentos 

automáticos (BADDELEY, 1999; IZQUIERDO, 2002; STERNBERG, 2010). 

Além desses sistemas de memória, Baddeley e Hitch (1974) propuseram um 

modelo alternativo ao tradicional de Atkinson e Shiffrin (1968), denominado Modelo 

Multicomponente, no qual a memória deixa de ser um receptor de informações passivo e 

passa a ser um local de trabalho, no qual a informação está em constante manipulação e 

transformação, contendo tanto a nova informação recebida por meio dos sentidos 

sensoriais, quanto às memórias de longo prazo (BADDELEY, et al. 2011). 

Esse modelo determinou uma parcela do que se conhece atualmente sobre a 

memória de trabalho, que pode ser definida como o sistema cerebral responsável por 

armazenar e manipular informações exigidas na realização de tarefas cognitivas 

complexas como a leitura, o aprendizado e a compreensão da linguagem no momento em 

que essas tarefas estão sendo executadas (MATLIN, 2004; BARETTA, 2008).  

Inicialmente, Baddeley e Hitch (1974) definiram a memória de trabalho como um 

sistema composto por três componentes: o executivo central; a alça fonológica e o esboço 

visuoespacial. Mais tarde, no ano de 2000, Baddeley com a colaboração de outros 

pesquisadores, propôs a inclusão de um novo componente denominado Episodic Buffer 

ou retentor episódico. A figura a seguir representa esse modelo. 
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Figura 7 – Modelo Multicomponente proposto por Baddeley (2000) 

 

Fonte: Adaptado pela autora, tendo como base Baddeley  et al. (2011) 

 

Nesse modelo de memória, o executivo central é um dos componentes mais 

importantes, pois é responsável pelo controle de atenção, processamento de informações 

e recuperação de dados da memória de longo prazo, além de integrar a informação, 

coordenar a alça fonológica e o esboço visuoespacial. Em outras palavras, é de 

responsabilidade do executivo central a atenção seletiva, utilizada para focar a atenção 

em uma informação relevante e inibir os distratores; a flexibilidade mental, responsável 

por coordenar diversas atividades cognitivas de forma simultânea; a colaboração na 

seleção e execução de planos e estratégias; e a evocação de informações armazenadas na 

memória de longo prazo (BADDELEY, 1986).  

Para Baddeley (2000), a alça fonológica é responsável por processar e armazenar 

informações codificadas verbalmente, apresentadas por via auditiva ou visual, sendo 

caracterizada como um sistema de armazenamento temporário de uma sequência acústica. 

Trata-se basicamente de um componente responsável pelos aspectos linguísticos nos 

processamentos cognitivos, visto que essa sequência acústica, combinada a outras 

armazenadas na memória de longo prazo, formam os fonemas.  

Um estudo realizado por Baddeley, Gathercole e Papagno (1998), demonstrou que 

a memória fonológica é importante na aprendizagem de palavras novas, o que sugere que 

esse componente também facilite a aquisição da gramática da língua, assim como a 

aprendizagem da leitura.  
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O esboço visuoespacial processa e armazena informações visuais como cores, 

formas e escrita, e também as informações espaciais tais como distâncias e localização, 

resultando em um sistema de memorização temporária de imagens mentais 

(BADDELEY, 1986). Estudos demonstram que esse componente pode estar envolvido 

em tarefas de leitura, mais especificamente na representação do que está sendo lido 

(BADDELEY, 2000). Desse modo, tanto a alça fonológica quanto o esboço visuoespacial 

combinam informações sensoriais advindas do ambiente externo com informações 

ativadas pelo executivo central, construindo dessa forma as representações mentais. 

De acordo com Baddeley et al. (2011) os elementos linguagem, semântica visual 

e memória episódica de longa duração são segmentos cristalizados do sistema, visto que 

são informações já estabelecidas nos processos cognitivos, enquanto os demais 

componentes são flexíveis, pois são informações em processo de manipulação. 

O componente Episodic Buffer, por sua vez, é responsável pela integração de 

informações fonológicas, visuais e espaciais, permitindo assim a interação de vários 

subcomponentes da memória de trabalho com a memória de longa duração (BADELLEY 

et al., 2011). 

Em resumo, de acordo com Gathercole e Alloway (2007), a memória de trabalho 

se configura como interface temporária entre as ações externas e as representações 

mentais internas, gerando um sistema de capacidade limitada que permite o 

armazenamento temporário e gerenciamento de informações no momento em que uma 

atividade cognitiva complexa como a leitura ou a resolução de um problema está sendo 

realizada. Por isso, segundo Alloway et. al (2004), falhas na memória de trabalho podem 

provocar prejuízos na compreensão leitora e consequentemente na aprendizagem, 

resultando em baixo rendimento escolar. Sendo assim, veremos a seguir, a importância 

da compreensão leitora na aprendizagem. 

 

1.2.3 A compreensão leitora e a aprendizagem 

 

Os estudos psicolinguísticos vêm contribuindo para o entendimento das etapas 

envolvidas no processamento de textos escritos. Para Kleiman (2016), a compreensão de 

textos envolve processos cognitivos múltiplos, englobando o conjunto de processos, 

atividades, recursos e estratégias mentais. Nesse processo de compreensão, o 

conhecimento prévio do leitor assume papel primordial, pois é mediante a interação de 

diversos níveis de conhecimento do leitor, ou seja, por meio de seu conhecimento 

adquirido ao longo da vida, que ocorre a construção do sentido de um texto (KLEIMAN, 
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2016). A autora afirma ainda que os níveis de conhecimento prévio que interagem entre 

si no momento da leitura são o conhecimento linguístico, o conhecimento textual e o 

conhecimento de mundo ou enciclopédico, já discutidos de forma breve. 

O conhecimento linguístico influencia diretamente no processamento do texto, 

pois as palavras se agrupam em unidades maiores e mais significativas e, por meio da 

ativação da memória, ocorre a construção de significados. Já o conhecimento textual 

também possui papel importante na compreensão, sendo a partir desse conjunto de noções 

e conceitos sobre o texto, que o leitor consegue produzir as inferências necessárias para 

integrar as diferentes partes de um texto em um todo coerente. Da mesma forma, o 

conhecimento de mundo é também essencial para a compreensão por fornecer as bases 

de informações a respeito de ações sociais presentes em diversas situações de interação, 

provenientes de experiências e convívio do leitor com outros textos, pessoas e espaços. 

Dessa maneira, o fluxo da informação vai do leitor para o texto e vice-versa de modo 

simultâneo, ocorrendo uma relação interativa a distância, tendo o texto como mediador 

dessa interação (KLEIMAN, 2016). 

Com o intuito de explicar o processo de compreensão de textos, Kintsch e van 

Dijk elaboraram entre 1978 e 1983, um modelo de processamento textual, que forneceu 

evidências teóricas e empíricas acerca do que ocorre na mente do leitor durante a leitura 

de um texto. Desde então, este modelo tem sido revisado e atualizado, visto que o acesso 

total a esse processo cognitivo ainda não é possível, entretanto, as principais 

características do modelo permanecem até os dias atuais. Para os autores, a linguagem 

escrita ou falada é transformada em uma representação mental, por meio de um processo 

que envolve as fases de construção e integração. A fase da construção ocorre a partir das 

informações provenientes do texto e dos conhecimentos prévios do leitor ou ouvinte. Na 

fase da integração compõe-se uma representação global coerente do texto. 

Segundo Kintsch (1998), para haver compreensão, o leitor precisa operar 

estrategicamente com informações de diferentes níveis: a) o Código de Superfície, que 

engloba o nível linguístico (processos básicos da leitura) e o nível semântico 

(interpretação e sentido das palavras e sentenças); b) a Base Textual que envolve a 

microestrutura do texto (sentenças) e a macroestrutura do texto (identificação da ideia 

global) e c) o Modelo de situação que é a integração das informações provenientes do 

texto com os conhecimentos prévios do leitor. 

Nessa perspectiva, o processamento de um texto inicia no nível linguístico, a partir 

de processos perceptivos, conforme já discutido na seção 1.2.2.1, no qual o leitor 

decodifica os símbolos gráficos, envolvendo o reconhecimento das letras e palavras, por 
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meio do acesso lexical e da seleção do significado adequado, assim como a análise da 

função desse vocabulário nas sentenças. No nível semântico, os significados das palavras 

são combinados em unidades de ideias, como uma sentença, por exemplo, formando 

desse modo o código de superfície. Dessa maneira, conforme o leitor decodifica grafemas 

e sentenças, vai formando representações mentais dos significados dessas unidades, 

denominadas de proposições. Surge assim, uma rede complexa de ideias, que diz respeito 

à estrutura local do texto, ou seja, a microestrutura do texto, formada por palavras, 

organização sintática do texto e as relações de coerência existentes entre elas, permitindo 

a formação de um dos componentes da base textual. 

A macroestrutura, outro componente da base textual, engloba o conjunto de 

proposições que são construções fundamentadas no significado da palavra, que é ativado 

da memória semântica e estruturas sintáticas da oração (VAN DIJK, 2010), que por sua 

vez, dão sentido, unidade e coerência ao texto. Em outras palavras, é o conteúdo global 

do texto, que opera por meio de estratégias que ajudam o leitor a reconstruir significados 

em porções textuais maiores, como um resumo, por exemplo, retendo as informações 

mais importantes, extraídas das proposições originais do texto.  

Sendo assim, os níveis micro e macroestruturais trabalham de forma conjunta e 

complementar, visto que as proposições geradas por meio da construção da coerência 

local, vão atingindo relevância à medida que vão ao encontro dos conhecimentos prévios 

do leitor, possibilitando, por meio da conexão de ideias, parafrasear o texto lido, resumi-

lo e responder questões literais, garantindo assim a compreensão superficial, porém 

fundamental do texto. 

Em resumo, para compreender um texto e determinar sua ideia geral, o leitor 

precisa construir um modelo de situação, tendo como base o seu conhecimento prévio, 

somado às informações da base textual, por meio de operações mentais, denominadas por 

Kintsch e van Dijk (1978) de macrorregras, que constituem uma representação global do 

que o leitor considera essencial no texto.  

Para van Dijk (1980), as macrorregras podem ser classificadas em apagamento/ 

seleção, generalização e construção/integração. A macrorregra do apagamento consiste 

em selecionar e deixar de lado algumas informações do texto que o leitor julga não serem 

importantes para seu entendimento. As informações julgadas como relevantes são 

selecionadas em categorias, por meio da macrorregra da generalização. E por meio da 

macrorregra da construção/integração, o leitor determina as ideias principais do texto. Em 

outras palavras, a aplicação das macrorregras auxilia o leitor a transformar as proposições 

de um texto em macroproposições, reduzindo a informação extraída do texto, 
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combinando e construindo novas informações, constituindo assim uma representação da 

coerência global de um texto. 

A partir desse entendimento, percebemos que a construção de uma base textual é 

fundamental para estabelecer a coerência local e global de um texto, porém, para que 

ocorra a compreensão em um grau mais profundo, torna-se necessário construir um 

modelo mental de situação, que conforme Kintsch (1998) envolve o que é expresso pelo 

texto, acrescido ao conhecimento prévio e às metas de compreensão do leitor, em um 

processo de construção e integração, que age de forma paralela à ativação das 

informações disponíveis na memória de longo prazo, norteando o leitor na busca de 

informações relevantes para que ocorra a compreensão textual.  

Portanto, para que a compreensão de um texto ocorra, é necessário que o leitor 

interprete as sentenças ou proposições presentes no texto, e as integre a um modelo de 

situação satisfatório, que o oriente na busca de informações que possam dar significado à 

leitura. Por conseguinte, quanto mais elaborados forem os modelos de situação do leitor, 

mais rápido e eficiente será seu processo de compreensão textual. Isso significa que a 

compreensão mais profunda é feita principalmente pela integração das informações 

provindas do texto, com o conhecimento prévio do leitor (BARETTA, 2008, KINTSCH; 

RAWSON, 2013; KLEIMAN, 2016). Esses níveis de processamento textual propostos 

por Kintsch e van Dijk (1983), são ilustrados por meio da Figura 8. 

 
Figura 8 - Níveis de processamento textual, propostos por Kintsch e van Dijk (1983) 

 

Fonte: elaborado pela autora, de acordo com Kintsch e van Dijk (1983). 

 

Conforme demonstrado na Figura 8, acima, para que a compreensão profunda de 

um texto seja alcançada, é necessário um processo de construção de informações oriundas 
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dos diferentes níveis do texto, que precisam interagir de forma integrada, para que o 

modelo de situação seja construído. Essa representação semântica formada na mente do 

leitor torna-se a sua compreensão leitora. 

Entretanto, diferentes leitores podem realizar a leitura do mesmo texto e 

construírem modelos de situações distintos, já que diversos são os elementos que 

influenciam diretamente na compreensão textual (ALLIENDE; CONDEMARÍN, 1987; 

LEFFA, 1996; KOCH; ELIAS, 2006), dentre eles, o conhecimento prévio do leitor, que 

participa de todos os níveis da leitura, os objetivos estabelecidos para a leitura de um texto 

e a geração de inferências, que serão discutidos nas seções subsequentes. 

 

1.2.3.1 O conhecimento prévio do leitor 

 

Os conhecimentos prévios linguístico, textual e de mundo do leitor, conforme 

citados anteriormente, são fundamentais no processo de compreensão textual, pois de 

acordo com Leffa (1996), o conhecimento é organizado de forma que a informação nova, 

proveniente da leitura de um texto ou situações comunicativas, some-se à informação já 

existente na memória do leitor, podendo ampliá-la ou modificá-la, permitindo, dessa 

forma, que, por meio da interação entre o texto e os conhecimentos prévios, o leitor possa 

construir sentido no que lê. Segundo Kleiman (2016) 

 

A compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela utilização 

de conhecimento prévio: o leitor utiliza na leitura o que ele já sabe, o 

conhecimento adquirido ao longo de sua vida. É mediante a interação de 

diversos níveis de conhecimento, como o conhecimento linguístico, o textual, 

o conhecimento de mundo, que o leitor consegue construir o sentido do texto 

(KLEIMAN, 2016, p. 15). 

 

Para Rumelhart (1980), o conhecimento está armazenado na memória em 

unidades denominadas de esquemas. Para o autor, um esquema possui como característica 

a flexibilidade, pois a informação pode ser interpretada e modificada, se necessário. Desse 

modo, para que ocorra a compreensão de um texto, é necessário que o leitor ative esses 

esquemas, permitindo assim a construção de significados no texto. 

Kato (1998) corrobora com esse entendimento, confirmando que 

 
[...] o conhecimento prévio, que permite fazer predições, pode advir do próprio 

texto ou de informações extratextuais que provêm dos esquemas mentais do 

leitor. O foco não é mais a sentença, mas o texto.  A compreensão passa a ser 

vista não como resultado dos sinais linguísticos, mas como um ato de 

construção, em que os dados linguísticos são apenas um fator para o 

significado construído (KATO, 1998, p. 61). 
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No modelo de processamento textual de Kintsch e van Dijk (1983), apresentado 

anteriormente, o conhecimento prévio é fundamental na construção do modelo de 

situação, pois no momento em que um texto é lido, é construída uma representação mental 

dessa informação, amparada pelos conhecimentos prévios linguísticos, textuais e 

enciclopédicos do leitor, em um processo de levantamento de hipóteses, a partir de 

informações provenientes do texto escrito. 

Outro aspecto importante acerca do conhecimento prévio é que as informações 

armazenadas na memória do leitor funcionam como um suporte para o processo de 

geração de inferências, pois de acordo com Koch e Travaglia (1995), o que não está 

explícito no texto, precisa ser preenchido por informações oriundas do conhecimento 

prévio, com o objetivo de preencher as lacunas entre proposições locais e globais, 

construindo, assim, um significado adequado ao que não está expresso no texto 

(CAFIERO, 2005). 

Baretta (2008) reforça os conceitos apresentados, afirmando que o processo de 

geração de inferências permite ao leitor atingir uma representação mental coerente do 

texto lido, por meio da junção entre as informações do texto com o conhecimento prévio 

do leitor, a fim de que ele possa construir sentidos no texto. 

A pesquisa de Afflerbach (1990) examinou a influência do conhecimento prévio 

sobre as estratégias de leitura utilizadas por oito doutorandos de química e antropologia, 

de maneira que os participantes deveriam identificar e expor a ideia principal do texto, 

quando essa não estava explícita. Os resultados evidenciaram que os participantes 

obtiveram melhores resultados, construindo automaticamente a ideia principal, quando 

os textos pertenciam a sua área de atuação. Os textos que abordavam assuntos não 

familiares, ou seja, quando faltava aos participantes o conhecimento prévio sobre o tema, 

trouxeram dificuldades aos leitores, fazendo com que eles precisassem recorrer a outras 

estratégias, a fim de reconhecer a ideia principal do texto. 

Kintsch e Franzke (1995) desenvolveram um estudo a respeito da influência do 

conhecimento prévio na geração de inferências, no qual 51 universitários com distintos 

graus de conhecimento sobre o assunto abordado realizaram a leitura de um artigo sobre 

guerra civil. Verificou-se que os participantes que tinham familiaridade com o tema 

utilizaram esse conhecimento prévio para gerar inferências durante a leitura.  Já os leitores 

que não possuíam conhecimento suficiente, inventaram informações não condizentes com 

o artigo, e os participantes que não tinham nenhum conhecimento, não foram capazes de 

estabelecer relações necessárias à compreensão do texto.  
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Esses estudos demonstraram que o conhecimento prévio exerce papel 

fundamental para compreensão de textos de forma profunda (CAIN; OAKHILL, 1998; 

JOHNSON; SMITH, 1981; MARCUSCHI, 1989; DAVIES, 1995; KINTSCH, 1998; 

LEFFA, 1996; KLEIMAN, 2016), pois permite ao leitor levantar hipóteses, segundo suas 

experiências e leituras; gerar inferências, a fim de compreender o que não está explícito 

no texto, estabelecendo assim, a coerência da leitura e consequentemente, a compreensão.  

Enfim, conforme assevera Kleiman (2016), pode-se dizer com segurança que sem o 

engajamento do conhecimento prévio do leitor, não haverá compreensão da leitura. 

Com relação aos alunos com TDAH, conforme discutido na primeira parte desta 

revisão de literatura, faz-se necessário selecionar textos que possuam temas interessantes 

e significativos para os alunos, pois, de acordo com Scliar-Cabral (2018), a motivação é 

a primeira fase do processamento da leitura. Sendo assim, é necessário que as atividades 

de leitura sejam previamente planejadas pelo professor (ROHDE; MATTOS, 2003). 

Depois da escolha do texto, Solé (1998) propõe algumas estratégias que podem 

contribuir na ativação do conhecimento prévio dos alunos como, por exemplo, antecipar 

o tema proposto no texto por meio da observação das imagens (se houver) e do título do 

texto, questionando-os sobre o que já viram, ouviram ou leram acerca desse tema, bem 

como verificar se os alunos conseguem reconhecer o tipo e o gênero textual apresentado, 

além de criar expectativas a respeito do tema escolhido, aguçando sua curiosidade, 

despertando assim a motivação para a leitura do texto.  

Convém ressaltar ainda que esses procedimentos podem e devem ser mobilizados 

por professores de diferentes disciplinas escolares, pois é papel do docente viabilizar o 

auxílio nas tarefas de leitura, por meio de estratégias e atividades que contribuam para o 

alcance da compreensão (ANGELO; MENEGASSI, 2016), principalmente no 

desenvolvimento da competência leitora de alunos com TDAH. Realizada esta etapa, há 

necessidade de estabelecer objetivos para a leitura do texto, conforme será apresentado 

na seção seguinte. 

 

1.2.3.2 O estabelecimento de objetivos para a leitura 

 

Outro fator importante no processo de compreensão de um texto é o 

estabelecimento de objetivos para a leitura (KATO, 1987; SOLÉ 1998; CAFIERO, 2005; 

KOCH; ELIAS, 2006; KLEIMAN, 2016; BENDER, 2016). Para Souza (2012), o 

primeiro passo para o empreendimento de atividades que visem ao aprendizado é a 

definição de objetivos, pois são eles que irão possibilitar um planejamento de ação.  
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Segundo Kleiman (2016), quando é fornecido algum objetivo ao leitor, ou ele 

próprio estabelece seus objetivos, sua capacidade de processamento melhora 

significativamente, porque esses propósitos estabelecidos colaboram na formulação de 

hipóteses, que serão confrontadas durante a leitura. Essa prática de checagem feita pelo 

leitor para garantir que seus objetivos estejam sendo alcançados é denominada de 

monitoramento da compreensão, uma tarefa cognitiva altamente complexa. 

Para Kato (1987), o estabelecimento de metas para a leitura é um modo de chegar 

a uma melhor compreensão do texto, além de ser também um caminho para uma leitura 

mais aprofundada, típica de um leitor maduro e proficiente.  

Solé (1998) entende que os objetivos estabelecidos pelos leitores são bem diversos 

e podem variar de acordo com o texto e com o leitor. Para Alliende e Condemarín (2005) 

o ato de ler pode se enquadrar em dois objetivos gerais: a leitura cujo objetivo é aprender 

algo ou a leitura por prazer e entretenimento. Cabe ressaltar que ambos os objetivos são 

importantes e devem ser trabalhados de forma conjunta. Os autores asseveram ainda que, 

após os primeiros anos da vida escolar, a maioria das atividades possui relação com a 

leitura para aprender algo, ou seja, o objetivo da leitura é aprender os conteúdos das 

disciplinas que fazem parte do currículo escolar. Na maioria das vezes, esse objetivo é 

delineado pelos professores e não pelos estudantes-leitores, o que, de acordo com 

Kleiman (2016), não é algo negativo, visto que  

 
A pré-determinação de objetivos por outrem não é, contudo, necessariamente 

um mal. [...] o adulto pode, provisoriamente, superimpor objetivos 

artificialmente criados para realizar uma tarefa interessante e significativa para 

o desenvolvimento do aluno [...] através do modelo que o adulto lhe fornece, 

esse leitor estabelecerá eventualmente seus próprios objetivos, isto é, 

desenvolverá estratégias metacognitivas necessárias e adequadas para a 

atividade de ler (KLEIMAN, 2016, p. 38). 

 

O estudo de Narvaez, van den Broek e Ruiz (1999) investigou a influência dos 

objetivos da leitura (entretenimento ou estudo), na geração de inferências. Nessa 

pesquisa, vinte graduandos em psicologia deveriam ler dois tipos de texto, um expositivo 

e um narrativo. Como resultado, os autores verificaram que o objetivo da leitura não 

influenciou na compreensão dos textos, mas sim, no comportamento do leitor durante a 

leitura. Os participantes cujo objetivo da leitura era o estudo, liam os textos mais de uma 

vez, reconheciam a falta de conhecimento prévio e avaliavam o conteúdo do texto, 

principalmente do texto expositivo, apresentando assim um comportamento diferente 

daqueles participantes que tinham o entretenimento como objetivo da leitura. Desse 

modo, os autores concluíram que o objetivo da leitura e, provavelmente o tipo de texto, 
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possui influência nos tipos de inferências geradas pelos leitores, demonstrando que a 

geração de inferências não é automática, visto que é controlada, mesmo que parcialmente, 

de forma estratégica pelo leitor.  

Vivas (2004) também conduziu um estudo a fim de verificar se existiam 

diferenças entre as inferências geradas durante a leitura de textos expositivos, com 

objetivos diferentes (crítica e estudo). Participaram dessa pesquisa oito estudantes de 

doutorado das áreas de psicologia e educação. A síntese dos resultados apontou que a 

leitura com objetivo crítico foi mais rápida, enquanto que na leitura com objetivo de 

estudo, houve mais inferências e repetições. O estudo demonstrou ainda que o nível de 

instrução dos leitores desempenha um papel importante no tipo de inferências geradas. 

Esses resultados corroboram com os encontrados por Narvaez, van den Broek e Ruiz 

(1999), no sentido de que existe um controle consciente do tipo de inferências que são 

geradas dependendo do propósito da leitura. 

Na mesma perspectiva, Bender (2016) investigou em seu estudo o desempenho de 

leitores em textos do gênero anúncio de utilidade pública (Public Service Announcement 

– PSA).  Participaram do estudo 20 alunos do oitavo ano do ensino fundamental de uma 

escola pública, com idade entre 12 e 15 anos. O desempenho dos participantes foi 

verificado por meio de análise das estratégias de leitura por eles utilizadas, enquanto liam 

dois textos, em língua inglesa, sendo que o primeiro deveria ser lido com o objetivo de 

ler por entretenimento, e o segundo, com objetivo de ler para estudar para um teste. Os 

resultados indicaram que as estratégias utilizadas para cada um dos textos não demonstrou 

diferença significativa, evidenciando que os participantes não realizaram leitura diferente 

para cada um dos objetivos propostos, sugerindo que não se ativeram ao que foi solicitado 

para a execução da tarefa. Desse modo, embora os participantes tenham utilizado diversas 

estratégias que podem levar à compreensão leitora, muitas vezes não souberam como, 

quando ou por quê utilizá-las, sendo que a maioria percebeu que tinha problemas de 

compreensão, mas não soube utilizar as estratégias mais adequadas para saná-las. 

Esses estudos sugerem que o estabelecimento de objetivos para a leitura pode 

influenciar tanto no comportamento, quanto nas ações do leitor no momento da leitura. 

Por isso, é necessário delinear um objetivo a fim de despertar a atenção do leitor, 

permitindo focar determinados aspectos relevantes do texto, facilitando assim, o processo 

de memorização de detalhes e a compreensão do texto (KLEIMAN, 2016). Para os 

leitores iniciantes, como os participantes do estudo de Bender (2016) e alunos com 

TDAH, torna-se ainda mais relevante e necessário explicar de forma breve e clara qual é 

o objetivo da leitura dos textos trabalhados em sala de aula (ROHDE; BENCZIK, 1999), 
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pois de acordo com Kleiman (2016), um mesmo texto pode ter sua compreensão parcial 

ou totalmente modificada, dependendo do objetivo do leitor. De acordo com Angelo e 

Menegassi (2006), com a prática constante, os próprios alunos aprenderão a traçar 

objetivos para leitura, bem como empregar estratégias que os ajudem a melhorar sua 

compreensão leitora. A seguir, discutiremos o terceiro dos vários elementos que podem 

influenciar a compreensão: a geração de inferências. 

 

1.2.3.3 A geração de inferências 

 

Segundo Dell’Isola (2001), um leitor produz inferência quando busca, além do 

texto escrito, informações provenientes de conhecimentos prévios adquiridos, com os 

quais preenche as lacunas existentes no texto. Vale ressaltar que a comunicação humana 

oral ou escrita é inferencial, pois os textos, até por questões de economia, não explicitam 

totalmente o seu significado, necessitando do conhecimento que o leitor já possui 

armazenado na memória para que seja compreendido (DELL’ ISOLA, 2001). 

Kintsch (1998) assegura que as inferências demonstram o conhecimento que o 

leitor possui arquivado em sua memória de longo prazo. Para o autor, é importante 

diferenciar as inferências do processo de recuperação do conhecimento, pois enquanto a 

primeira se caracteriza pela resolução de problemas que favorecem a geração de uma 

nova informação, a outra apenas ativa o conhecimento já existente na memória, não 

favorecendo o surgimento de novas informações. 

Baretta (2008) afirma que inferir é um processo cognitivo de reconstrução de 

significados textuais por meio da expansão das informações fornecidas pelo texto escrito. 

Esse processo ocorre através de formulação e avaliação de hipóteses acerca das 

informações extraídas do texto, construindo, desse modo, uma compreensão adequada do 

que está implícito no texto. De acordo com a autora, no estudo da geração de inferências 

são encontradas duas vertentes: a construtivista e a minimalista. Na vertente 

construtivista, o leitor gera inferências acerca das causas dos eventos, bem como a relação 

entre elas, incorporando seu conhecimento de mundo à leitura. Na vertente minimalista, 

o leitor se mantém no texto, sem relacioná-los ao seu conhecimento prévio (BARETTA, 

2008). 

Estudos demonstram que a habilidade de produzir inferências está diretamente 

relacionada ao processamento da leitura (RUMELHART 1980; KINTSCH; VAN DIJK, 

1983; COLOMER; CAMPS 2002; KLEIMAN, 2016; BARETTA, 2008; 

SCHINEMANN, 2016). Segundo Kintsch e van Dijk (1983), para que o leitor 
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compreenda o texto, é necessário que ele construa uma representação mental, por meio 

da conexão das informações do texto, englobando o nível local das orações 

(microestrutura) e o nível global dos parágrafos do texto (macroestrutura). Nesse 

contexto, a geração de inferências durante a leitura, possui papel crucial na construção de 

significado do texto, pois levam o leitor a construir um modelo mental coerente. 

De acordo com Ferreira e Dias (2004), um leitor proficiente sabe utilizar de forma 

adequada todas as informações disponíveis e consegue estabelecer um elo entre a 

informação presente no texto, e seu conhecimento prévio, ou seja, consegue gerar 

inferências. As autoras retomam os estudos de Kintsch (1998) para ressaltar a diferença 

existente entre inferência e processo de recuperação de informações. Inferências são os 

processos de resolução de problemas que favorecem o surgimento de uma informação 

nova. O processo de recuperação, por sua vez, apenas resgata da memória de longo prazo 

conhecimentos já adquiridos. 

Virtue, Haberman, Clancy, Parrish e Beeman (2006) investigaram, por meio de 

pesquisa de neuroimagem, a atividade neural de dezessete jovens participantes, na 

geração de inferências, durante a compreensão de histórias ouvidas. Os autores 

observaram que os hemisférios direito e esquerdo do cérebro participam de forma ativa 

no processamento de inferências. Outro estudo realizado por Joanette, et al. (1990), 

revelou que o hemisfério cerebral direito possui a capacidade de processar mais o 

significado que a forma das palavras, e que o processo de significação se sobrepõe ao 

fonológico. Isso implica em dizer que o processamento inferencial pode ser prejudicado 

caso haja alguma lesão nesse hemisfério. Alterações cognitivas nessa região cerebral 

podem ocasionar déficit de atenção (MYERS, 1999), falhas na memória (BATCHELOR 

et. al, 2008), dentre outros problemas. 

Para essa reflexão, traz ainda grandes contribuições o estudo de Baretta (2008), 

no qual foi investigado o processo de inferência, através da leitura de dois tipos diferentes 

de texto, por meio da utilização da eletroencefalografia. Os participantes, falantes nativos 

do inglês, leram parágrafos expositivos e narrativos, e julgaram se a última sentença de 

cada parágrafo era plausível em relação às sentenças anteriores. Os resultados revelaram 

que o texto expositivo exigiu mais dos participantes em termos de processamento 

semântico, enquanto que as respostas comportamentais mostraram que os participantes 

tiveram uma tendência maior a gerar inferências enquanto liam esse mesmo tipo de texto. 

Com relação ao envolvimento dos hemisférios esquerdo e direito no processo de 

inferência, não houve diferenças, embora o hemisfério direito tenha se mostrado mais 

participativo no momento em que os sujeitos liam a última sentença dos parágrafos, e 
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tinham que julgar se essa era coerente com as sentenças anteriores. Esse estudo sugere 

que os dois tipos de texto são processados diferentemente pelo cérebro. 

O estudo de Ishiai (1997), também contribui para essa discussão, demonstrando 

que a atenção desempenha uma função cognitiva crucial na geração de inferências, 

portanto, qualquer falha nesse mecanismo, afetará o processo inferencial. Outro estudo 

de neuroimagem desenvolvido por Posner e Dehaene (1994) evidenciou que 

comprometimentos no hemisfério direito, afetam mais a atenção do que as lesões no 

hemisfério esquerdo do cérebro humano. Esses estudos demonstram que atenção e 

memória são fundamentais no processo de geração de inferências e o hemisfério direito 

parece ser o responsável pela ativação das áreas relacionadas a essas atividades. 

Por esse motivo, alunos com TDAH necessitam da mediação do professor nesse 

processo da leitura, visto que estabelecer inferências é um processo cognitivo de alto 

nível, pois o leitor precisa, a partir de seu conhecimento prévio e dos objetivos delineados 

para a leitura, formular uma série de hipóteses. Desse modo, por meio de associações 

entre o que está escrito no texto e seu conhecimento, o leitor constrói uma representação 

mental coerente do texto e por meio de inferências, preenche suas lacunas, resultando, 

assim, em uma leitura mais profunda, que é o nível mais elevado da compreensão leitora, 

conforme será discutido na sequência. 

 

1.2.4 Níveis de compreensão leitora 

  

Como pudemos observar, a compreensão leitora depende de inúmeros fatores 

complexos que se relacionam entre si, como o conhecimento prévio do leitor, os objetivos 

estabelecidos para a leitura e o processo de geração de inferências. Da mesma forma, 

percebemos que o ato da leitura consiste em processos diversos, que abrangem diferentes 

níveis. 

Para Gagné, Yekovich e Yekovich (1993) existem quatro níveis de compreensão 

leitora: a) decodificação, b) compreensão literal, c) inferência, e d) monitoramento. Os 

dois primeiros níveis compõem o shallow processing, ou seja, é quando o leitor 

compreende o texto de forma superficial. Os níveis inferência e monitoramento se 

enquadram no deep processing, quando o leitor possui a capacidade de fazer relações 

entre seu conhecimento prévio e as informações trazidas pelo texto, gerando inferências, 

formando novos conceitos e se posicionando de forma crítica perante o texto, isto é, 

quando atinge o nível de compreensão mais profundo, conforme podemos na Figura 9. 
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Figura 9 – Níveis de Compreensão Leitora 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Gagné, Yekovich e Yekovich (1993)   

 

Como demonstrado na figura acima, o ato de ler consiste em diferentes processos, 

englobando desde os níveis mais básicos até os níveis superiores, destacando que todos 

eles são de fundamental importância para uma leitura proficiente. Conforme já citado, a 

aprendizagem da leitura não ocorre de forma espontânea e aprender a ler não é uma tarefa 

fácil. Para Alliende e Condemarin (1987) a decodificação é a etapa mais básica, porém 

de fundamental importância, pois incide na capacidade do leitor em associar um sinal 

gráfico a um nome ou a um fonema. Dessa forma, ao reconhecer uma palavra escrita, a 

criança consegue acionar o seu significado. Por isso, essa etapa deve ser bem assimilada 

e automatizada no primeiro ciclo do ensino fundamental I (1º ao 5º ano), para não 

comprometer os próximos níveis de compreensão (ALLIENDE; CONDEMARÍN, 1987). 

Para Andrade, Gil e Tomitch (2012), a compreensão literal envolve as 

informações que estão explícitas na superfície do texto, quer dizer que os leitores 

permanecem no nível denominado por Gagné, Yekovich e Yekovich (1993) de 

compreensão superficial. Segundo Alliende e Condemarín (1987) a compreensão literal 

engloba o reconhecimento e a evocação. O reconhecimento incide em localizar e 

identificar elementos do texto, enquanto a evocação (recordação) exige do leitor a 

reprodução das informações apresentadas no texto. As questões centradas na superfície 

do texto possuem o objetivo de verificar a capacidade da memória de trabalho e a 

memória de curto prazo do leitor, bem como sua capacidade de concentração e foco de 

atenção (FLÔRES; CHIODI, 2011). 
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O nível da inferência requer que o leitor encontre as informações implícitas no 

texto, por meio da interação entre seu conhecimento de mundo e as informações escritas, 

demonstrando dessa forma, um entendimento mais abrangente do texto (ALLIENDE; 

CONDEMARÍN, 1987). Para Baretta (2008), nesse processo cognitivo, o leitor se esforça 

para construir sentido naquilo que está lendo, expandido seu conhecimento através da 

formulação de hipóteses a respeito do texto. A geração de inferências permite que o leitor 

solucione sentenças ambíguas, quando uma única palavra assume mais de um significado; 

colabora no entendimento da ordem correta dos eventos descritos no texto; ajuda o leitor 

a compreender anáforas (repetição de palavras na frase); além de contribuir na construção 

do modelo de leitura mais adequado à compreensão (TRABASSO, 1980). 

E o último nível de compreensão em leitura, segundo Gagné, Yekovich e 

Yekovich (1993), é o monitoramento. Nesse nível os processos de compreensão são mais 

conscientes em relação aos demais níveis discutidos, em virtude do grau de consciência 

exigido dos leitores no processamento do texto (TOMITCH, 2011). Como o 

monitoramento engloba os objetivos delineados antes da leitura do texto, o leitor, guiado 

pelo propósito da leitura, se utiliza de diferentes estratégias para atingir seu objetivo e 

resolver possíveis dificuldades de compreensão que possam surgir no decorrer da leitura. 

Para Perfetti, Marron e Foltz (1996), ao realizar o monitoramento, o leitor utiliza um 

conjunto de processos metacognitivos, dentre os quais se destaca a estratégia de se 

esforçar para atingir uma representação mental coerente do texto lido, atingindo assim 

uma compreensão profunda do texto. 

Vale ressaltar que na leitura proficiente, os processos superiores (inferência e 

monitoramento) ocorrem de forma concomitante aos processos mais básicos 

(decodificação e compreensão literal), pois os níveis de compreensão profunda dependem 

das informações oriundas dos processos de compreensão superficial (KINTSCH, 1998). 

Ou seja, a compreensão leitora é um processo complexo no qual todas as etapas são 

importantes e se complementam. 

Alliende e Condemarín (1987) destacam ainda a compreensão crítica, na qual o 

leitor formula um juízo de valor, tendo como base as ideias do texto atreladas ao seu 

conhecimento de mundo, incorporando múltiplos sentidos explícitos e implícitos da 

leitura. Para Luckesi (2004), ao emitir um juízo de valor, o leitor amplia suas habilidades 

intelectuais, confronta ideias, reflete e argumenta, produzindo dessa forma, um 

entendimento significativo do texto.  

É necessário destacar que os níveis de compreensão descritos acima, desde a 

habilidade de decodificação até o monitoramento e a compreensão crítica, precisam ser 
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ensinados de forma sistemática. Portanto, é fundamental que o professor trabalhe com os 

diferentes níveis de compreensão leitora em sala de aula, para que seus alunos possam 

desenvolver as habilidades de leitor proficiente. Para contribuir nessa tarefa, existem 

alguns instrumentos que podem auxiliar o professor a avaliar o nível de compreensão 

leitora de seus alunos. A próxima seção discutirá alguns desses instrumentos. 

 

1.2.5 Instrumentos para avaliação da compreensão leitora 

 

Conforme já mencionado, a compreensão leitora é uma atividade complexa que 

envolve processos perceptivos, cognitivos e linguísticos, e por isso, verificam-se 

dificuldades em como avaliar essa habilidade multicomponencial (CORSO; SPERB; 

SALLES, 2012). Desse modo, faz-se necessário utilizar instrumentos que permitam 

avaliar os fatores envolvidos nessa tarefa. 

De acordo com Corso et. al (2012), a avaliação da compreensão leitora 

compreende tanto o que as pessoas lembram após a leitura (processamento off-line), 

quanto o entendimento de como os leitores compreendem o texto durante a leitura 

(processamento online). Para as autoras, o objetivo das tarefas de avaliação de 

processamento off-line é verificar a representação mental construída pelo leitor. Já as 

tarefas de avaliação de processamento online permitem examinar o que está ativo na 

memória de trabalho do leitor, durante a leitura de um texto. Então, a utilização das duas 

tarefas de processamentos, off-line e online, pode oferecer um entendimento mais 

abrangente do processo de compreensão leitora. 

Um dos instrumentos mais utilizados na investigação dos processos de leitura em 

tarefas de processamento off-line são as questões de interpretação apresentadas ao aluno 

logo após a leitura de um texto, muito comum em livros didáticos. No entanto, o professor 

também pode fazer uso de outros instrumentos como, por exemplo, o resumo (BROWN; 

DAY, 1983; KLEIMAN; TERZI, 1989). Kintsch e van Dijk (1978), em seu modelo de 

compreensão textual já apresentado, indicam que a compreensão parte das proposições 

menores do texto (microestrutura), que compreende as palavras, os períodos e a sequência 

que garantem coesão e coerência ao texto, para compor as proposições consideradas mais 

importantes (macroestrutura), ou seja, o sentido global do texto, por meio de 

macrorregras, produzindo um novo texto (resumo), como resultado do processo de 

compreensão. 

Brown e Day (1983) examinaram o desenvolvimento da habilidade de usar 

macrorregras para resumir textos expositivos, em uma série de três estudos, no qual os 
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participantes (estudantes do ensino fundamental, médio e universitários) deveriam ler e 

resumir um texto. As pesquisadoras supunham que esses participantes utilizariam 

algumas regras na construção de seu resumo, sendo o apagamento de informações triviais 

e redundantes, organização categórica do texto, utilização de frases tópicas do texto e 

invenção de frases tópicas. Os resultados demonstraram que as duas primeiras regras de 

apagamento, de informações triviais e de informações redundantes (que correspondem à 

regra de apagamento para Kintsch e van Dijk, 1983) eram aplicadas com facilidade por 

crianças do ensino fundamental, pois a estratégia utilizada consistia em ler o texto 

sequencialmente, apagando ou copiando os segmentos. Já a regra de organização 

categórica ou supraordenação (generalização para Kintsch e van Dijk), se apresentou um 

pouco mais difícil que as regras de apagamento, visto que a criança deve acrescentar um 

termo em lugar do segmento apagado. Seu domínio satisfatório, segundo as autoras, se 

daria por volta do início do ensino médio. Já na regra de seleção de frases tópicas, e na 

regra de invenção (construção para Kintsch e van Dijk), o leitor deve criar uma sentença-

tópico, não explícita no texto. Essas regras exigem um trabalho maior com o texto, já que 

o aluno deverá abandonar a ordem sequencial e a partir do conceito de sentenças-tópico, 

deverá localizá-las (ou criá-las) e utilizá-las na estruturação do resumo, apresentando, 

portanto, um grau de dificuldade maior. Assim, Brown e Day concluem que o domínio 

das macrorregras só ocorre em nível universitário. 

Com relação ao estudo acima apresentado, Kleiman e Terzi (1989) concordam 

que há uma relação entre a maturidade do aluno e sua capacidade de resumir informações 

de um texto. No entanto, como afirma van Dijk, (1980) estas regras não são apenas para 

a construção de resumo mas também regras gerais de compreensão leitora.  Desse modo, 

Kleiman e Terzi questionaram a visão sincrônica do processo de leitura evidenciada no 

estudo de Brown e Day (1983), que consideram o processo da criança como um modelo 

imperfeito e inacabado, em relação ao adulto. Assim, as autoras desenvolveram seu 

estudo partindo do princípio que a possibilidade de consultar o texto-fonte poderia ser a 

causa da aparente incapacidade da criança de utilizar regras que integrassem o texto como 

um todo. Desta maneira, conduziram um estudo no qual participaram 40 alunos do oitavo 

ano do ensino fundamental de um colégio particular. Como tarefa, foi solicitado ao grupo 

controle um resumo do texto lido, sendo facultada a consulta ao mesmo. Já para o grupo 

experimental foi determinada a mesma tarefa, porém sem acesso ao texto após a leitura. 

Os resumos produzidos pelos alunos mostraram características homogêneas em relação 

ao tipo de tarefa solicitada, havendo, entretanto, grande divergência entre os resumos de 

cada grupo. Os resultados desse estudo evidenciaram que a diferença de domínio das 
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regras na produção do resumo não depende da maturidade ou nível de escolaridade do 

aluno, mas sim pelo grau de independência que o leitor possui na relação com o texto, já 

que a habilidade de produzir resumos requer esforço, conhecimento e estratégias. 

Para Gagné, Yekovich e Yekovich (1993), identificar a ideia principal do texto é 

fundamental para o sucesso escolar, pois esta habilidade é inerente ao próprio processo 

de compreensão da leitura, visto que o leitor utiliza estratégias para processar a 

informação, por meio da ativação do conhecimento prévio. Assim, um esquema mental é 

construído como resultado dos processos cognitivos que reduzem as informações mais 

importantes do texto para serem armazenadas na memória (VAN DIJK; KINTSH, 1983; 

GAGNÉ; YEKOVICH; YEKOVICH, 1993). Portanto, muitas vezes os alunos resumem 

um texto utilizando a estratégia de cópia e apagamento, o que não significa 

necessariamente que compreenderam a ideia geral do texto, ou seja, não houve 

compreensão profunda. 

Outro instrumento de investigação dos processos de leitura off-line é o reconto. 

Para Burton (2008), atividades de reconto fornecem informações sobre a capacidade dos 

alunos de recuperar detalhes, fazer inferências e reconhecer relações estruturais. Dessa 

forma, os recontos orais e escritos são uma das tarefas de avaliação da compreensão 

leitora mais eficiente para descobrir se um aluno de fato compreendeu o que leu (MOSS, 

2004; GAMBRELL; PFEIFFER; WILSON, 1985; REUTZEL; COOTER, 2007), pois 

envolve memória, capacidade de selecionar os elementos mais importantes do texto e a 

necessidade de inferir fatos implícitos (BRANDÃO; SPINILLO, 1998). 

No estudo de Salles e Parente (2004) foi analisada a compreensão leitora textual 

de 76 alunos da segunda e terceira série do ensino fundamental. Para tanto, cada criança 

lia a história, recontava-a e, posteriormente, respondia a questões sobre a história lida. 

Esses recontos foram analisados tendo como embasamento o modelo de compreensão 

textual de Kintsch e van Dijk (1978) e Kintsch (1988, 1998). A amostra relatou que as 

crianças mais fluentes tanto na compreensão, quanto no reconto da estrutura textual, 

foram as que fizeram mais inferências e recontaram a história de forma mais detalhada. 

Também evidenciaram na pesquisa, que alunos da terceira série foram superiores aos da 

segunda série no relato de microproposições menos relevantes do texto, assim como em 

responder a questões pontuais sobre a história. Foi encontrada ainda uma correlação 

significativa entre idade e o reconto da macroestrutura textual. Os resultados sugerem que 

durante os primeiros anos de escolarização ocorreu uma melhora da memorização de 

detalhes, enquanto que a retenção das ideias principais do texto foi influenciada pela 

variação de idade das crianças participantes. 



74 
 

Com relação a instrumentos de compreensão leitora em tarefas de processamento 

online, podemos citar a Técnica de Cloze, utilizado por Taylor (1953) em seus estudos. 

Para Tomitch (2008), essa técnica é uma ferramenta capaz de verificar os processos 

cognitivos envolvidos durante a leitura. Esse procedimento consiste no preenchimento de 

lacunas em um texto, com as palavras que o leitor julgar serem mais apropriadas para 

compor uma mensagem coerente. Essa técnica é eficaz na medida em que apresenta 

facilidade de elaboração, aplicação e correção (SANTOS; PRIMI; TAXA; 

VENDRAMINI, 2002). 

Para Flôres (2007), a possibilidade de avaliar, assim como propor melhorias da 

capacidade de compreensão a partir dos resultados obtidos por meio da avaliação, 

depende do conhecimento do estado inicial dos leitores, como idade, familiaridade com 

o gênero e tipo textual, nível de escolaridade, a que grupo social pertence, dentre outros. 

Para tanto, torna-se fundamental que os professores conheçam seus alunos, verifiquem se 

apresentam alguma dificuldade ou transtorno, avaliem sua compreensão leitora e os 

ajudem a criar mecanismos que promovam o desenvolvimento do processo de 

compreensão leitora de um texto escrito. 

Em síntese, o capítulo I apresentou aspectos clínicos relacionados ao Transtorno 

de Déficit de Atenção/Hiperatividade, bem como as implicações que os sintomas e 

comprometimentos desse transtorno podem acarretar na compreensão da leitura e 

consequentemente na aprendizagem do aluno com TDAH. Dissertamos ainda sobre o 

processo da leitura, com base nos estudos psicolinguísticos, abordando desde a captação 

visual dos símbolos gráficos, até o momento em que o leitor constrói o sentido de um 

texto escrito. Desse modo, após realizar as discussões que darão suporte à análise e 

sistematização dos resultados de nosso estudo, cujo objetivo é a investigação das 

principais contribuições científicas a respeito da compreensão leitora de alunos com 

TDAH, apresentamos, no capítulo subsequente, os procedimentos metodológicos 

utilizados para a efetivação dos objetivos propostos neste estudo. 
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 CAPÍTULO II – O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA  

 

Após investigar os aspectos cognitivos que permeiam o TDAH, assim como compreender 

quais são os processos que integram a compreensão da leitura, passamos a mapear e 

analisar os estudos científicos, cuja temática se refere à compreensão leitora de estudantes 

com TDAH, no período de 2007 a 2017, tendo como base os periódicos eletrônicos 

nacionais e internacionais, disponibilizados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), no sistema WebQualis4, a fim de realizar um 

levantamento e verificar os avanços e as possíveis limitações a respeito desse tema, 

ocorridos na última década. Para tanto, os dados foram investigados por meio de revisão 

sistemática, tipo de investigação cuja finalidade é localizar os estudos mais relevantes 

existentes acerca do assunto da pesquisa, a fim de avaliar e sintetizar suas principais 

contribuições (RAMOS-VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014). Foi utilizado ainda 

como método de estudo a Análise de Conteúdos proposta por Bardin (2011), descrita a 

seguir. 

2.1 O método da Análise de Conteúdo 

O processo de análise dos dados coletados na pesquisa consiste na utilização da 

Análise de Conteúdo, proposta por Bardin (2011). Segundo a autora, essa técnica incide 

em um conjunto de instrumentos metodológicos, aplicados a discursos diversos. Trata-

se, portanto, de um método de investigação, que possui como objetivo a descrição prática 

e sistemática das informações coletadas, tecendo relações com o aporte teórico do estudo. 

Essa técnica integra-se ainda a diferentes delineamentos de investigação científica 

qualitativa e quantitativa (MORAES, 1999; VALA, 2003).  

A fim de aplicar o método, iniciamos nossa análise a partir da organização 

proposta por Bardin (2011), que prevê três fases fundamentais, conforme o esquema 

apresentado na Figura 10: a) a pré-análise, b) a exploração do material, e c) o tratamento 

dos resultados, que engloba a inferência e a interpretação. Em outras palavras, 

primeiramente se organizou o material de estudo, seguido da análise desse material e 

posteriormente foi realizada a interpretação dos dados obtidos na pesquisa, tendo como 

base nosso aporte teórico. 

 

                                                           
4 WebQualis é um sistema que compartilha e disponibiliza à comunidade científica uma lista de periódicos 

científicos, impressos e eletrônicos, nacionais e internacionais, que possuem publicações associadas a 

algum programa de pós-graduação brasileiro, assim como critérios de classificação e seus estratos. 
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Figura 10 – Fases da Análise de Conteúdo 

 

Fonte: Bardin (2011) 

 

A fase de pré-análise consiste em operacionalizar e sistematizar as ideias iniciais, 

a fim de encaminhar a um esquema preciso de desenvolvimento das fases subsequentes, 

num plano de análise (BARDIN, 2011). Nessa fase foi realizada a leitura “flutuante”, que 

é o primeiro contato com o material selecionado para pesquisa. Na sequência, organizou-

se o material, que foi submetido à verificação, por meio da seleção dos periódicos 

científicos e a delimitação dos artigos, que constituem nosso corpus de análise. Esse 

material seguiu a quatro princípios básicos de validade (BARDIN, 2011; CAMARA, 

2013): 

 a) Exaustividade, que se refere ao levantamento de todo o material de análise, ou 

seja, foram contemplados todos os periódicos A1 e A2 das áreas de Letras/Linguística, 

Educação e Psicologia compreendidos entre o período de 2007 a 2017, assim como todos 

os artigos científicos constantes nesses periódicos, que abordavam o tema compreensão 

leitora de alunos com TDAH;  

b) Representatividade, que engloba a amostra selecionada como um reflexo fiel 

dos materiais que integram o universo da pesquisa. Selecionamos o período de uma 

década de estudos e pesquisas relacionadas ao tema do estudo, para assim obter um espaço 

de tempo considerável, que represente de forma fidedigna o universo de pesquisa; 

c) Homogeneidade, visando garantir que as informações utilizadas na amostra 

obedeçam aos mesmos critérios, sem distinção; 

d) Pertinência, no intuito de que os materiais selecionados proporcionem a 

informação adequada, a fim de cumprir os objetivos da pesquisa. 
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Na segunda etapa, denominada por Bardin (2011) de exploração do material, 

iniciou-se o processo de transformação dos dados brutos em elementos que objetivam a 

busca de nosso tema de investigação. Para a autora, esse é o momento da análise em que 

 

O material de documentos que constitui o corpus é submetido a um estudo 

aprofundado, orientado este, em princípio, pelas hipóteses e referenciais 

teóricos. Os procedimentos como a decodificação, a classificação e a 

categorização são básicos nesta instância dos estudos (BARDIN, 2011, p.125). 

 

Nessa fase, submetemos nosso material organizado na pré-análise a um estudo 

aprofundado e sistemático, realizando a classificação e a categorização das informações, 

por meio da definição de três tipos de unidades: a) unidade de registro, b) unidade de 

contexto, e c) unidade de enumeração (VALA, 2013).  

Com relação à unidade de registro, foram definidas as categorias Item e Tema, 

onde o Item refere-se ao tipo de documento analisado, ou seja, o artigo científico. Já o 

Tema diz respeito à compreensão da leitura de alunos com TDAH. Na categoria unidade 

de contexto, consideramos, além do conteúdo explícito dos artigos, quem são os autores, 

de que instituições de ensino fazem parte e de que forma abordam a mensagem 

transmitida no texto. E na unidade de enumeração, elencamos como as informações foram 

quantificadas em termos de frequência e intensidade, ou seja, em que ano se pesquisou 

mais a respeito do tema de nosso estudo, qual das três áreas elencadas na pesquisa se 

dedicou mais ao estudo da leitura dos alunos com TDAH, qual o estrato (A1 ou A2) 

publicou mais artigos sobre o foco de nosso estudo, se os periódicos com mais 

publicações nessa área foram nacionais ou internacionais, e qual foi o periódico que mais 

publicou artigos com essa temática.  

Ainda na etapa de exploração do material, foi realizado o agrupamento das 

unidades discutidas acima, em categorias. Para Franco (2005), a categorização é uma das 

etapas fundamentais da análise de conteúdo, pois funciona como uma síntese do que é 

mais significativo na pesquisa. Assim, estabelecemos o uso de apresentação de tabelas e 

gráficos para demonstrar o resultado da análise quantitativa, e o uso de quadros para 

apresentação de síntese das informações obtidas por meio da pesquisa, fundamentado em 

nosso referencial teórico. Elencamos os critérios: tipo de estudo (quanto ao procedimento: 

experimental, revisão de literatura, estudo de caso, entre outros), objetivo(s) do estudo, 

perfil dos participantes (idade, gênero, escolaridade, etc.), metodologia utilizada na coleta 

de dados, principais conclusões do estudo e implicações pedagógicas. 
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 No que se refere ao tratamento dos resultados, última etapa da Análise de 

Conteúdo, procuramos estabelecer a compreensão dos dados coletados, a fim de ampliar 

nosso conhecimento acerca do assunto pesquisado, bem como verificar as tendências e 

possíveis limitações referentes aos estudos da compreensão leitora de estudantes com 

TDAH. Para Bardin (2011), esse é momento da reflexão e da crítica, tendo como suporte 

a teoria, confrontada com os resultados da pesquisa, desvendando tanto o conteúdo 

manifesto, quanto o latente. Para tanto, nos pautamos na inferência e na interpretação, a 

fim de buscar um entendimento mais aprofundado dos dados, tendo como alicerce o viés 

da Psicolinguística, da Linguística e da Psicologia Cognitiva. 

A Figura 11 demonstra as etapas de sistematização dos dados da pesquisa, desde 

a coleta das informações, até a identificação das categorias de análise, tendo como base a 

Análise de Conteúdo, proposta por Bardin (2011).  

 

Figura 11 – Etapas de sistematização dos dados da pesquisa 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Bardin (2011). 

 

Na sequência, é apresentado o método utilizado para a coleta de dados, bem como 

os critérios utilizados para a inclusão de periódicos e artigos que compõem nosso corpus 

de análise. 

 

ANÁLISE DE CONTEÚDO 
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2.2 Definição do Corpus de Periódicos e Artigos Científicos para investigação 

 

Com o objetivo de verificar os artigos periódicos que se relacionam à 

compreensão em leitura de alunos com TDAH, e assim fornecer uma seleção de 

publicações que servirão de suporte para nossa análise e discussão de resultados, nosso 

corpus foi constituído a partir de pesquisa na base de dados do sistema WebQualis, 

obtendo as listas de periódicos A1 e A2 nas áreas de Letras/Linguística, Educação e 

Psicologia, disponibilizadas pela Plataforma Sucupira.  

As áreas de conhecimento contempladas no estudo (Letras/Linguística, Educação 

e Psicologia), foram selecionadas por manterem relações de forma direta ou indireta com 

a leitura e a compreensão. Já a escolha pelos periódicos A1 e A2 se deve ao fato de terem 

a qualidade mais alta aferida pela CAPES para um periódico, e por serem considerados 

os principais suportes acadêmicos documentais da atualidade. Desse modo, mapearam-se 

os periódicos científicos registrados nas três áreas contempladas nesta pesquisa, bem 

como o International Standard Serial Numbers5 (ISSN) e suas respectivas estratificações, 

conforme demonstrado nos Anexos I a VI desse estudo.  

Na sequência, foram excluídos os periódicos que não apresentavam foco e escopo 

ligados diretamente ao nosso tema de pesquisa, como, por exemplo, estudos sobre 

Machado de Assis e Estudos Feministas. Em seguida, foram selecionados todos os 

periódicos online que se relacionavam direta ou indiretamente com a compreensão leitora 

na perspectiva psicolinguística e cognitiva. Essa triagem, que privilegiou os periódicos 

eletrônicos, se justifica pela agilidade e eficiência no acesso às informações. De acordo 

com Meadows (1999), os artigos online são eficientes tanto na rápida disseminação dos 

resultados de pesquisas científicas, promovendo, dessa forma, a interação, ainda que a 

distância, entre os cientistas, quanto no uso de recursos de informações online, 

proporcionando aos autores e leitores, facilidades na recepção da informação. Além do 

mais, periódicos online podem oferecer links ativos, tanto para outras seções do próprio 

texto, quanto para outros artigos da mesma base de dados, permitindo ainda visualizar e 

imprimir em diferentes formatos de arquivo (ARELLANO; FERREIRA; CAREGNATO, 

2005; GIRALDELLO, 2017). 

Depois de definido o corpus de periódicos eletrônicos, passamos ao processo de 

investigação e seleção de artigos científicos pertencentes aos periódicos das três áreas 

                                                           
5 O Número Internacional Normalizado para publicações seriadas é o identificador internacionalmente 

aceito para individualizar o título de publicação seriada, tornando-o único e definitivo.  
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elencadas para esse estudo (Letras/Linguística, Educação e Psicologia), fazendo um filtro 

qualitativo-restritivo, excluindo aqueles que não tinham relação direta com nossa 

pesquisa, ou seja, que não abordavam o tema compreensão leitora de alunos com TDAH. 

Para tanto, utilizamos como suporte o Portal de Periódicos CAPES6, onde os periódicos 

foram consultados pelo número do ISSN e foi realizada a busca pelos artigos científicos 

por meio da verificação do título, palavras-chave e resumo. Os termos utilizados na busca 

foram “compreensão leitora”, “Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade”, 

“leitura” e “TDAH”, em língua portuguesa e seus equivalentes em língua inglesa 

(“reading comprehension”, “Attention Deficit Hyperactivity Disorder”, “reading”, 

“ADHD”) e língua espanhola (comprensión lectora, Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad, lectura, TDAH), colhendo seus resumos para posterior análise, conforme 

pode ser observado no Apêndice A. 

Essa verificação ocorreu por meio da leitura dos resumos e artigos na íntegra, 

quando necessário para melhor entendimento. A escolha pela seleção de resumos e não 

dos artigos completos, justifica-se porque os resumos contemplam os aspectos principais 

das pesquisas e também pelo pouco tempo disponível para este estudo.  

Antes de passarmos para a apresentação e discussão dos dados coletados nessa 

busca, faz-se necessário discutir, de forma mais detalhada, acerca dos periódicos e artigos 

científicos, por serem as principais fontes de dados de nossa pesquisa. 

 

2.3 Periódicos e Artigos Científicos 

 

Segundo Barbalho (2005), o periódico científico exerce papel crucial no processo 

de comunicação científica, sendo considerada a principal via de veiculação de difusão de 

conhecimentos, visto que se trata de um canal de divulgação que engloba autores de 

artigos diversos, com o intuito de disseminar e enriquecer a ciência (STUMPF, 1998; 

BARBALHO, 2005).  

Para Souza (1992), os periódicos científicos são 

 
[...] publicações editadas em fascículos, com encadeamento numérico e 

cronológico, aparecendo a intervalos regulares ou irregulares, por um tempo 

indeterminado, trazendo a colaboração de vários autores, sob a direção de uma 

ou mais pessoas, mas geralmente de uma entidade responsável, tratando de 

assuntos diversos, porém dentro dos limites de um esquema mais ou menos 

definido (SOUZA, 1992, p.19). 

                                                           
6 O Portal de Periódicos CAPES é uma espécie de biblioteca virtual que reúne e disponibiliza referências 

bibliográficas, tais como periódicos, dissertações, teses, livros, normas técnicas, dados estatísticos, dentre 

outros, com o objetivo de promover o fortalecimento dos programas de pós-graduação no Brasil, por meio 

da democratização do acesso online à informação científica internacional de alto nível. 
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Essas características promovem o periódico científico como um meio preferencial 

de comunicar novos conhecimentos e agir como fonte para o desenvolvimento de outras 

pesquisas, pois conforme afirma Meadows (1999), a comunicação está situada no coração 

da ciência, já que o conhecimento só reivindica legitimidade quando analisada e aceita 

pelos pares, ou seja, quando é comunicada. 

Meadows (1999) explica que o termo advém do inglês journal, que designa 

coletânea de artigos científicos de autores distintos, reunidos em intervalos de tempo, 

distribuídos sob um único título. A palavra periodical, por sua vez, refere-se a qualquer 

publicação editada a intervalos predefinidos, contendo artigos distintos de diferentes 

autorias, geralmente com conteúdo delimitado por área e por assunto, não importando a 

sua forma de edição e suporte físico (FACHIN, 2002). Por isso, esse veículo de 

comunicação científica é um dos responsáveis por garantir a memória das áreas de 

conhecimento, sendo considerado o canal de compartilhamento de saberes em larga 

escala mais relevante (SEVERINO, 2007). 

Dentre as funções atribuídas aos periódicos científicos, merecem destaque a 

composição da memória científica do país, o registro público do conhecimento, a 

certificação de uma descoberta científica, a integração de pesquisas e interesses afins, 

além de proporcionar aos pesquisadores um indicador de seu desempenho acadêmico e 

reconhecimento profissional e pessoal (CUNHA, 1997; MUELLER, 1999; BARBALHO, 

2005). 

Por essa razão, em nosso estudo, analisaremos os artigos científicos que compõem 

os periódicos das três áreas selecionadas para a pesquisa. Martins (2011) define artigo 

científico como um texto que possui o objetivo de apresentar, discutir e divulgar ideias, 

métodos, técnicas, processos e resultados de pesquisas, sejam elas de cunho bibliográfico, 

documental ou de campo. Desse modo, o artigo registra e divulga novas informações 

acerca de questões importantes no meio acadêmico e científico (SEVERINO, 2007). 

Os artigos científicos precisam seguir algumas regras para serem publicados em 

um periódico científico. Com relação às normas estabelecidas pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT), os requisitos fundamentais em relação à estrutura são: a) 

elementos pré-textuais (título, nome dos autores, resumo na língua do texto, palavras-

chave), b) elementos textuais (introdução, desenvolvimento e conclusão), e c) elementos 

pós-textuais (título, resumo e palavras-chave em língua estrangeira, notas explicativas, 

referências, glossário, apêndices e anexos). Essas normas existem para que haja uma 

padronização de como os textos devem ser expostos, para que fique organizado, de forma 

que possa proporcionar ao leitor, melhor entendimento das informações contidas no 
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periódico científico. Essa padronização é essencial no processo de avaliação dos 

periódicos científicos, como veremos na seção posterior. 

 

2.4 A CAPES e o Sistema WebQualis 

De acordo com Barbalho (2005), é de responsabilidade da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), as tarefas de avaliar os cursos 

de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) no Brasil, divulgar a produção 

científica, investir na formação de recursos de alto nível no país e no exterior, e promover 

a cooperação científica nacional. Ademais, conforme afirma Severino (2007), é atribuição 

da CAPES avaliar e classificar os periódicos científicos, por meio do Qualis, que é um 

conjunto de procedimentos utilizados para estratificação da qualidade da produção 

científica dos programas de pós-graduação.  

A avaliação e consulta dos periódicos é feita pelo WebQualis, uma interface online 

que classifica os periódicos científicos que são vinculados a algum programa de pós-

graduação brasileiro, tendo como referência o cruzamento de dados dos programas de 

pós-graduação, com as informações fornecidas pelas instituições de ensino no módulo 

Coleta de Dados da Plataforma Sucupira7, divulgando o resultado da classificação desses 

periódicos (CAPES, 2014). 

Essa classificação dos periódicos científicos passa por um processo de 

atualização, realizado pela Diretoria de Avaliação da CAPES, realizado atualmente de 

forma quadrienal. Em nosso estudo, foi utilizada a categorização do quadriênio 2013-

2016 (último período de avaliação realizado pela CAPES, até o momento), para fazer o 

levantamento dos periódicos classificados como A1 e A2, referentes à década 2007 a 

2017.  

Os periódicos são enquadrados em estratos indicativos quanto ao âmbito de 

circulação (nacional e internacional) e de qualidade que podem variar desde A1 

(qualidade mais elevada, peso 100, excelência internacional), A2 (peso 85), B1 (70, 

excelência nacional), B2 (55), B3 (40, relevância média), B4 (25), B5 (10) até C (baixo 

impacto para uma área, peso 0). É importante destacar que essa estratificação diz respeito 

a critérios não qualitativos em relação aos trabalhos de pesquisa publicados, pois muitos 

periódicos que nessa avaliação (quadriênio 2013-2016) são B1, na avaliação anterior da 

                                                           
7 Homenagem a Newton Lins Sucupira, autor do Parecer no 977 (1965), que configurou a pós-graduação 

no Brasil. 
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CAPES eram A1 ou A2, ou seja, um artigo publicado em uma revista B1 não possui 

menos qualidade que um artigo publicado em uma revista A1 ou A2. 

Alguns dos principais critérios utilizados na avaliação dos periódicos científicos 

são: a) o reconhecimento da publicação na área, b) a adoção de normas editorias nacionais 

e internacionais, c) periodicidade, d) regularidade, e) indexação, f) possuir conselho 

editorial e corpo de pareceristas formados por pesquisadores nacionais e internacionais 

de diferentes instituições, entre outros (CAPES, 2014). 

Vale ressaltar ainda que um periódico pode ser avaliado em mais de uma área, 

sendo definida uma pontuação específica para cada uma delas, o que não demonstra 

inconsistência, mas sim, expressa o valor atribuído, em cada área, relacionado ao 

conteúdo veiculado (CAPES, 2014). Por esse motivo, contabilizamos os periódicos 

duplicados, apenas em uma das três áreas contempladas, considerando o fator de impacto, 

que é um índice que apresenta o número de citações recebidas pelo autor, demonstrando 

a relevância da publicação no meio científico. 

A organização desse banco de informações no sistema WebQualis, bem como sua 

disponibilização online, favoreceram nosso estudo, visto que, em posse das listas com a 

classificação dos periódicos científicos avaliados pela CAPES, com estratos A1 e A2, nas 

três áreas contempladas pela pesquisa (Letras/Linguística, Educação e Psicologia), 

recorremos ao Portal de Periódicos da CAPES, discutido na seção posterior, no intuito de 

dar continuidade à nossa pesquisa. 

 

2.5 O Portal de Periódicos CAPES 

Com o crescente número de pesquisas e estudos gerados pela comunidade 

acadêmica e científica, foi necessário que as instituições de ensino e pesquisa 

desenvolvessem meios de comunicação para divulgar os resultados de sua produção. 

Barbalho (2005) assevera sobre a importância do modo de apresentação dos resultados e 

saberes, gerados pelas pesquisas e estudos científicos. Para Rosetto (2008), as bibliotecas 

representam, nos últimos séculos, portais de acesso à informação, conhecimento e lazer. 

Com o advento dos recursos eletrônicos, a disponibilidade de informações no meio 

digital, gerou diferentes possibilidades de armazenamento e acesso. Para tanto, é 

necessário estabelecer um ponto de ligação entre as informações reais e virtuais, e nesse 

contexto, o Portal se constitui como o elemento que intermedia essa transposição, de 

modo rápido e versátil (BARBALHO, 2005). 
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Nesse cenário, surge no ano 2000, o Portal de Periódicos CAPES, se constituindo 

como uma biblioteca virtual, com objetivo de disponibilizar produções científicas 

nacionais e internacionais como periódicos, dissertações, teses, livros e outros, 

proporcionando desse modo, um ambiente de pesquisa rico e vasto. Sua missão é 

promover o fortalecimento dos programas de pós-graduação brasileiros, através da 

democratização do acesso online à informação científica internacional de alto nível 

(PORTAL DE PERIÓDICOS, 2015). 

Para Almeida (2006), a criação do Portal de Periódicos teve como motivação: a) 

a redução de custo por usuário, b) a otimização de investimentos, c) o acesso a um acervo 

amplo e atualizado de periódicos científicos, e d) a democratização do processo da 

informação de estudos e pesquisas científicas.  

Para Klaes et al. (2006), o Portal de Periódicos CAPES atende as demandas dos 

setores acadêmico, produtivo e governamental, aumentando dessa forma a produção 

científica nacional, além da inclusão científica brasileira no exterior. Além do mais, os 

investimentos econômicos são bem menores se comparados com acervos periódicos 

impressos. Ademais, o Portal assegura que todas as instituições tenham acesso simultâneo 

às informações, ao mesmo tempo, 24 horas por dia, ampliando o leque de opções para 

pesquisa (KLAES; LOBO; ARAGÃO; ALMEIDA, 2006). 

Com o objetivo de disponibilizar novas ferramentas de buscas, em 2011, foi 

desenvolvida a versão mobile8 do Portal de Periódicos CAPES para smartphones e 

tablets. Assim, o Portal de Periódicos CAPES pode ser considerado um importante 

instrumento de acesso à informação, agregando valor às atividades acadêmicas e 

científicas brasileiras, pois configura-se como um difusor de pesquisas e estudos, sem 

limitações geográficas, se constituindo como um elemento fundamental no processo de 

democratização do conhecimento, da educação e da pesquisa científica. Por isso, 

utilizamos essa ferramenta para obter nosso corpus de análise, objeto de discussão da 

seção seguinte. 

Nessa perspectiva, apresentamos, na seção seguinte, nossa análise e discussão dos 

dados coletados na pesquisa. 

 

 

 

 

                                                           
8 Endereço para acesso: www.periodicos.capes.gov.br/mobile 
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CAPÍTULO III – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Após discutir aspectos cognitivos que envolvem o Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade e compreender os processos psicolinguísticos que englobam a 

compreensão leitora, passamos, neste capítulo, para a análise dos principais resultados e 

contribuições científicas, no que se refere ao conhecimento acerca da compreensão leitora 

de alunos com TDAH, na última década.  

 

3.1 Análise Geral dos Periódicos e Artigos inventariados 

 

No intuito de realizar um levantamento sistemático acerca dos estudos científicos 

que possuem como tema a compreensão leitora de estudantes com Transtorno de Déficit 

de Atenção/Hiperatividade, foram definidos critérios, se utilizando do Método da Análise 

de Conteúdo (BARDIN, 2011), tendo como principal fonte de pesquisa os periódicos 

eletrônicos nacionais e internacionais, com estratos A1 e A2, disponibilizados pela 

CAPES, nas áreas de Letras/Linguística, Educação e Psicologia. 

Esta coleta de dados teve início com o acesso ao sistema WebQualis, por meio da 

Plataforma Sucupira, catalogando a totalidade de periódicos científicos A1 e A2, nas 

áreas de Letras/Linguística, Educação e Psicologia, registrados nessa base de dados, 

considerando a classificação de periódicos do quadriênio 2013-2016, abrangendo 

inicialmente os periódicos impressos e eletrônicos, conforme pode ser observado nos 

Anexos I à VI, deste estudo. Esses dados foram sistematizados e podem ser visualizados 

no Gráfico 1, a seguir. 

 
Gráfico 1 - Total de Periódicos Qualis A1 e A2 nas áreas de Letras/Linguística, Educação e 

Psicologia 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Periódicos Qualis A1 Letras/Linguística
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Conforme demonstrado no Gráfico 1, foram inventariados 95 periódicos Qualis 

A1 e 168 Qualis A2, na área de Letras/Linguística; 106 periódicos Qualis A1 e 350 Qualis 

A2 na área de Educação; e 188 periódicos Qualis A1 e 395 Qualis A2 em Psicologia, 

totalizando 1.302 periódicos. Desse montante, 389 periódicos científicos eletrônicos 

possuem estrato A1 e 913 estrato A2. Observa-se, portanto, que a maioria dos periódicos 

apresentados se encontram na estratificação Qualis A2. Tal fato pode ser explicado pelo 

rigor nos critérios exigidos de um periódico científico para que receba o extrato de 

qualificação A1. Além disso, o Conselho Técnico-Científico da Educação Superior 

(CTC-ES), órgão que fundamenta e avalia os programas de ensino superior, com critérios 

e parâmetros a serem adotados, definiu que a proporção relativa à quantidade de 

periódicos A1 deve ser inferior a de periódicos A2, da mesma forma que a soma dos 

periódicos com estratos A1 e A2 não deve ultrapassar 25% do total de periódicos 

avaliados (CAPES, 2014). 

É importante salientar que esse valor é inferior na prática, pois um mesmo 

periódico pode ser incluído em mais de uma área no processo de classificação, como por 

exemplo, o periódico Revista Brasileira de Educação, que é classificado pela CAPES 

como sendo Qualis A1 em Educação e Qualis A2 em Letras/Linguística. Nesse caso, o 

periódico é considerado em nosso estudo apenas uma vez, acatando a avaliação do estrato 

mais elevado.  Da mesma forma, um mesmo periódico pode compor a listagem 

disponibilizada pelo Sistema WebQualis de forma duplicada, com nomes diferentes, 

como por exemplo, a Revista Gragoatá (UFF) que aparece na lista também pelo nome de 

Gragoatá (UFF). Diante disso, o periódico também é catalogado uma única vez em nosso 

estudo, considerando o número do ISSN, que o identifica de forma individual.  

 Sendo assim, após classificar os periódicos incluídos em diversas áreas do 

conhecimento, considerando a avaliação da área com o estrato mais elevado, bem como 

classificar os periódicos que se apresentavam de forma duplicada, catalogando-o uma 

única vez, passamos à exclusão dos periódicos impressos, pois conforme exposto em 

nosso percurso metodológico, no capítulo II, foram privilegiados os periódicos 

eletrônicos pela sua agilidade e eficiência no acesso às informações. Na sequência, foram 

excluídos ainda todos os periódicos que apresentavam foco e escopo sem relação com a 

temática de nossa pesquisa, como por exemplo, estudos sobre Machado de Assis e 

Estudos sobre Tradução. Nessa etapa, a pesquisa ocorreu por meio do Portal de Periódicos 

CAPES. Assim, através do ISSN dos periódicos científicos informados pelo sistema 

WebQualis, selecionamos apenas os periódicos eletrônicos que tinham relação com a 



87 
 

compreensão leitora de alunos com TDAH, obtendo dessa forma nosso corpus de 

periódicos para análise, conforme pode ser observado no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Corpus de Periódicos para Análise 

 

Periódicos de Letras/Linguística Qualis A1 

 

ISSN Periódico 
Universidade 

Publicadora/Editora 

1 1981-5794 ALFA: Revista de Linguística  UNESP 

2 0093-934X Brain and Language Elsevier 

3 0102-5767 Cadernos de Estudos Linguísticos UNICAMP 

4 2317-1782 CODAS 
Sociedade Brasileira de 

Fonoaudiologia 

5 0123-4641 
Colombian Applied Linguistic 

Journal 

Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas 

6 1678-460X 

DELTA: Documentação de 

Estudos em Linguística Teórica e 

Aplicada 

PUC - SP 

7 2397-5563 Journal of Portuguese Linguistics University of Lisbon 

8 0271-5309 Language & Communication Elsevier 

9 1749-818X Language and Linguistic Compass Wiley Online Library 

10 0388-0001 Language Sciences  Elsevier 

11 1983-2400 Linguagem e Ensino UCPEL 

12 1982-4017 Linguagem em (Dis)Curso UNISUL 

13 1984-6398 
Revista Brasileira de Linguística 

Aplicada 

Universidade Federal de Minas 

Gerais 

14 2175-764X 
Trabalhos em Linguística 

Aplicada 
UNICAMP 

Periódicos de Letras/Linguística Qualis A2 

 

ISSN Periódico 
Universidade 

Publicadora/Editora 

1 2177-6202 Calidoscópio UNISINOS 

2 1389-0417 Cognitive  Systems Research Elsevier 

3 0120-338X Forma y Función 
Universidad Nacional de 

Colombia 

4 2358-4114 Gragoatá UFF 

5 2383-0514 
International Journal of Language 

and Applied 

Khate Sefid English Educational 

Group, Iran 

6 1807-9342 Itinerarius Reflectionis UFG/REJ 

7 1866-9808 Language and Cognition Cambridge University Press 

8 2176-6681 
Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos 

Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira 

9 1982-0216 Revista CEFAC 
ABRAMO Associação Brasileira 

de Motricidade Orofacial 

Periódicos de Educação Qualis A1 

 

ISSN Periódico 
Universidade 

Publicadora/Editora 

1 1980-5314 Cadernos de Pesquisa  FCC 

2 0101-3262 Cadernos do CEDES UNICAMP  
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3 
1678-4626 Educação & Sociedade 

Centro de Estudos Educação e 

Sociedade 

4 1678-4634 Educação e Pesquisa Faculdade de Educação da USP 

5 2175-6236 Educação e Realidade UFRGS 

6 1982-6621 Educação em Revista UFMG 

7 1984-6444 Educação UFSM 

8 1676-2592 Educação Temática Digital FE/UNICAMP 

9 1984-0411 Educar em Revista UFPR 

10 
0883-0355 

International Journal of 

Educational Research 
Elsevier 

11 0898-5898 Linguistics and Education Elsevier 

12 1982-4237 Paidéia USP – Ribeirão Preto 

13 1980-6248 Pró-Posições UNICAMP 

14 0157-244X Research in Science Education Springer 

15 0267-1522 Research Papers in Education Taylor & Francis Online 

16 1809-449X Revista Brasileira de Educação ANPED 

17 0871-9187 Revista Portuguesa de Educação Universidade do Minho 

Periódicos de Educação Qualis A2 

 
ISSN Periódico 

Universidade 

Publicadora/Editora 

1 2178-5201 Acta Scientiarum. Education EDUEM 

2 0210-5934 Bordón: Revista de Pedagogía Sociedad Española de Pedagogía 

3 0102-5767 Cadernos de Estudos Linguísticos UNICAMP 

4 2178-2229 Cadernos de Pesquisa UFMA 

5 1983-9278 Eccos Revista Científica Uninove 

6 1981-2582 Educação  PUCRS 

7 2177-6210 Educação Unisinos UNISINOS 

8 1018-8827 
European Child & Adolescent 

Psychiatry 
Springer 

9 1984-0292 Fractal: Revista de Psicologia UFF 

10 2179-8247 Imagens da Educação 
UEM/UEL/Unioeste/UFSM/UE

PG e Unicentro 

11 0034-9690 
Interamerican Journal of 

Psychology 

Sociedad Interamericana  de 

Psicología 

12 1807-5762 Interface UNESP 

13 1034-912X 
International Journal of Disability, 

Development and Education 
Taylor & Francis Online 

14 0102-6267 Organon UFRGS 

15 2175-795X Perspectiva UFSC 

16 0922-4777 Reading & Writing Springer 

17 1980-5470 
Revista Brasileira de Educação 

Especial 

ABPEE - Associação Brasileira 

de Pesquisadores em Educação 

Especial 

18 2176-6681 

Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos 

 

Instituto Nacional de Estudos e  

Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira 

19 1982-7830 Revista da ANPOLL 

Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Letras 

e Linguística 

20 0034-8082 Revista de Educación 
Ministerio de Educación y 

Formación Profesional Español 

21 1136-1034 Revista de Psicodidáctica Elsevier 

22 1981-416X Revista Diálogo Educacional PUCPR 

23 1981-1802 Revista Educação em Questão UFRN 
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24 1984-686X Revista Educação Especial UFSM 

25 1681-5653 
Revista Iberoamericana de 

Educación 
OEI/CAEU 

26 1405-666 
Revista Mexicana de Investigación 

Educativa 
COMIE 

Periódicos de Psicologia Qualis A1 

 

 ISSN Periódico 
Universidade 

Publicadora/Editora 

1 0887-6177 
Archives of Clinical 

Neuropsychology 
Oxford Academic 

2 1744-9081 Behavioral and Brain Functions BMC 

3 0278-2626 Brain and Cognition Elsevier 

4 0007-0998 
British Journal of Educational 

Psychology 
Wiley Online Library 

5 0007-1269 British Journal of Psychology 
British Psychological Society, 

Wiley 

6 0929-7049 Child Neuropsychology Taylor & Francis Online 

7 0010-0277 Cognition Elsevier 

8 0885-2014 Cognitive Development Elsevier 

9 0954-5794 
Development and 

Psychopathology 
Cambridge University Press 

10 8756-5641 Developmental Neuropsychology Taylor & Francis Online 

11 1982-0275 Estudos de Psicologia PUC Campinas 

12 1678-4669 Estudos de Psicologia  UFRN 

13 1664-1078 Frontiers in Psychology Frontiers Media 

14 0898-929X Journal of Cognitive Neuroscience MIT Press Journal 

15 0278-7393 
Journal of Experimental 

Psychology.  

American Psychological 

Association 

16 0022-2194 Journal of Learning Disabilities SAGE Journals 

17 1041-6080 
Learning and Individual 

Differences 
Elsevier 

18 0028-3932 Neuropsychologia Elsevier 

19 1932-6203 Plos One Public Library of Science 

20 1807-0329 Psicologia em Estudo UEM 

21 1678-7153 Psicologia: Reflexão e Crítica UFRGS 

22 1806-3446 Psicologia: Teoria e Pesquisa UNB 

23 0214-9915 Psicothema Universidad de Oviedo 

24 1983-3288 Psychology & Neuroscience 
American Psychological 

Association 

25 0891-4222 
Research in Developmental 

Disabilities 
Elsevier 

26 0120-0534 
Revista Latinoamericana de 

Psicologia 

Fundación Universitaria Konrad 

Lorenz 

27 1088-8438 Scientific Studies of Reading Taylor e Francis Online 

28 0270-6474 The Journal of Neuroscience Elsevier 

29 1073-8584 The Neuroscientist SAGE Journals 

30 1988-2904 
The Spanish Journal of 

Psychology 
Cambridge University Press 

Periódicos de Psicologia Qualis A2 

 

 
ISSN Periódico 

Universidade 

Publicadora/Editora 

1 
1909-9711 Acta Colombiana de Psicologia 

Universidad Católica de 

Colombia 
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2 2162-2973 Applied Neuropsychology: Child Taylor e Francis Online 

3 1809-5267 Arquivos Brasileiros de Psicologia UFRJ 

4 
1794-4724 

Avances em Psicologia 

Lationoamericana 
Universidad del Rosario 

5 1471-2202 BMC Neuroscience BMC 

6 1872-6240 Brain Research Elsevier 

7 
0736-5748 

International Journal of 

Developmental Neuroscience 
Elsevier 

8 
2011-2084 

International Journal of 

Psychological Research 

Universidad de San 

Buenaventura, Colombia 

9 1087-0547 Journal of Attention Disorders SAGE Journals 

10 
1180-4882 

Journal of Psychiatry & 

Neuroscience 

Canadian College of 

Neuropsychopharmacology 

11 0898-5898 Linguistics and Education Elsevier 

12 

1380-3395 

Neuropsychology, Development 

and Cognition, Journal of Clinical 

and Experimental 

Neuropsychology 

Taylor & Francis Online 

13 0306-4522 Neuroscience Elsevier 

14 0168-0102 Neuroscience Research Elsevier 

15 1980-8623 Psico PUCRS 

16 
1807-0310 Psicologia & Sociedade 

Associação Brasileira de 

Psicologia Social 

17 1678-9563 Psicologia em Revista PUC Minas 

18 

2175-3539 Psicologia Escolar e Educacional 

ABRAPEE - Associação 

Brasileira de Psicologia Escolar e 

Educacional 

19 
1980-6906 Psicologia: Teoria e Prática 

Universidade Presbiteriana 

Mackenzie 

20 1678-5177 Psicologia USP 

21 2175-3563 Psico USF 

22 
0121-5469 Revista Colombiana de Psicologia 

Universidad Nacional de 

Colombia 

23 0254-9247 Revista de Psicología 
Pontificia Universidad Católica 

del Perú 

24 2175-3652 Temas em Psicologia 
Sociedade Brasileira de 

Psicologia 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O Quadro 4 traz nosso corpus de análise de periódicos eletrônicos que possuem 

relação com a compreensão leitora e com o TDAH e está constituído por 120 periódicos 

científicos, sendo 14 Qualis A1 e 9 Qualis A2 na área de Letras/Linguística; na área de 

Educação foram inventariados 17 periódicos Qualis A1 e 26 periódicos Qualis A2; e em 

Psicologia foram mapeados 30 periódicos com estrato A1 e 24 na estratificação A2. Para 

melhor visualização dessas informações, observemos a Tabela 1. 
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Tabela 1 - Corpus de Periódicos para análise por Área de Conhecimento 

 

Áreas de 

Conhecimento 

Periódicos Eletrônicos que possuem relação com a compreensão 

leitora e com o TDAH 

Periódicos Qualis 

A1 

Periódicos Qualis 

A2 

Total de Periódicos 

por Área de 

Conhecimento 

Letras/Linguística 14 09 23 

Educação 17 26 43 

Psicologia 30 24 54 

Total por Qualis 61 59 120 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A partir dos resultados descritos na Tabela 1, a área de conhecimento que 

apresentou menor índice de periódicos incluídos nessa classificação foi 

Letras/Linguística. Por outro lado, a área de Psicologia demonstrou contribuir 

significativamente para o campo da compreensão leitora, já que apresentou o maior índice 

de periódicos inventariados. 

Outro dado que podemos depreender dessa Tabela, é a estratificação aferida pela 

CAPES aos periódicos de cada área de conhecimento. Constatou-se que, dos 23 

periódicos inventariados na área de Letras/Linguística, 14 são qualificados com estrato 

A1 e 09 com estrato A2. Na área de Educação, catalogamos 43 periódicos científicos, 

sendo 17 com Qualis A1 e 26 Qualis A2. Em Psicologia, dos 54 periódicos selecionados, 

30 pertencem ao estrato A1 e 24 ao estrato A2. Assim, foi verificado que o foco no assunto 

compreensão leitora de alunos com TDAH está presente com maior amplitude em 

Periódicos com Qualis A1, nas áreas de Letras/Linguística e Psicologia, e nos Periódicos 

Qualis A2 em Educação. 

Com relação ao âmbito de circulação dos 120 periódicos inventariados, 

apresentamos uma divisão que considera a origem do periódico, classificando-o em 

Nacional ou Internacional, como demonstrado na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Âmbito de circulação dos Periódicos inventariados 

 

Periódicos de Letras/Linguística Nacional Internacional Total 

Qualis A1 08 06 14 

Qualis A2 05 04 09 

Periódicos de Educação  

Qualis A1 12 05 17 

Qualis A2 17 09 26 

Periódicos de Psicologia  

Qualis A1 05 25 30 

Qualis A2 08 16 24 

Total 55 65 120 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Como evidenciado na Tabela 2, na área de Letras/Linguística há mais periódicos 

nacionais que possuem foco e escopo relacionados ao nosso tema de estudo, tanto em 

periódicos Qualis A1, quanto A2, sendo 08 periódicos nacionais Qualis A1 e 05 Qualis 

A2. Com relação aos periódicos internacionais, encontramos 06 periódicos Qualis A1 e 

04 periódicos com estrato A2. No campo da educação, também foram inventariados mais 

periódicos científicos nacionais, contando com 12 periódicos A1 e 17 A2. Quanto às 

publicações internacionais na área de educação, foram encontrados 05 periódicos Qualis 

A1 e 09 Qualis A2. Já em Psicologia,  temos um cenário no qual os periódicos 

internacionais com Qualis A1 se destacam, contando com o montante de 25. Já os 

periódicos com Qualis A2 somaram o total de 16. No Brasil, apenas 05 periódicos de 

Psicologia com Qualis A1 foram identififcados, bem como 08 periódicos com estrato A2. 

Esses dados foram compilados, considerando conjuntamente os estratos A1 e A2 de cada 

área de conhecimento, resultando no Gráfico 2, disposto a seguir 

Gráfico 2 – Divisão do Corpus de Periódicos inventariados em (Inter)Nacional 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Neste gráfico, podemos observar que dos 23 periódicos da área de 

Letras/Linguística selecionados na pesquisa, 13 são brasileiros e 10 são de outros países. 

Em educação, foram inventariados 29 periódicos nacionais e 14 periódicos internacionais. 

Cabe ressaltar que, no Brasil, o sistema WebQualis registra e classifica os periódicos 

científicos que possuem trabalhos vinculados à instituições de programas de pós-

graduação, sendo assim, esses dados demonstram que existe uma tendência para o assunto 

relacionado à compreensão leitora, pelo viés da psicolinguística, em periódicos nacionais. 

No campo da Psicologia, se sobressaíram os periódicos científicos internacionais, 

contando com 41 exemplares de instituições estrangeiras, enquanto no Brasil foram 

catalogados apenas 13 periódicos científicos que possuem foco e escopo relacionados 

com a temática desta pesquisa.  

Dando continuidade ao estudo, com o corpus de periódicos científicos definidos, 

a pesquisa prosseguiu com a análise das publicações constantes nesses periódicos, no 

período de 2007 a 2017, verificando todos os volumes, inclusive as edições especiais. 

Assim, recorrendo novamente ao Portal de Periódicos CAPES, cada periódico foi 

localizado através do número do ISSN e foi realizada a busca dos artigos por meio das 

palavras-chave “compreensão leitora”, “Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade”, “leitura” e “TDAH”, bem como seus equivalentes em língua 

inglesa (“reading comprehension”, “Attention Deficit Hyperactivity Disorder”, 

“reading”, “ADHD”) e língua espanhola (comprensión lectora, Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad, lectura, TDAH). Em seguida, foi realizada a verificação dos 

artigos pela leitura dos títulos, resumos e textos na íntegra, quando os resumos não 

apresentavam informações suficientes para determinar a inclusão/exclusão do artigo no 

corpus. Com isso, do total de 120 periódicos inicialmente selecionados, foram mapeados 

34 artigos científicos que se relacionavam ao tema do estudo, ou seja, à compreensão 

leitora de estudantes com TDAH, publicados em periódicos eletrônicos com Qualis A1 e 

A2, nas áreas de Letras/Linguística, Educação e Psicologia, na última década. Na 

sequência, apresentamos a Tabela 3, com a relação e quantidade dos 34 artigos mapeados, 

por área de conhecimento e por periódicos. 
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Tabela 3 – Relação de artigos mapeados que se relacionam à temática da pesquisa  

 

Periódicos de 

Letras/Linguística  
Qualis 

Universidade Publicadora/ 

Editora 

Artigos 

Publicados 

1 CODAS A1 
Sociedade Brasileira de 

Fonoaudiologia 
01 

2 
DELTA: Documentação de 

Estudos em Linguística 

Teórica e Aplicada 

A1 PUC-SP 01 

3 Revista Brasileira de 

Linguística Aplicada 
A1 

Universidade Federal de Minas 

Gerais 
01 

4 Revista CEFAC A2 
ABRAMO - Associação Brasileira 

de Motricidade Orofacial 
04 

Total de Artigos de Letras/Linguística 07 

Periódicos de Educação 
 

Qualis 
Universidade Publicadora/ 

Editora 

Artigos 

Publicados 

1 
International Journal of 

Disability, Development and 

Education 

A2 Taylor & Francis Online 01 

2 Reading & Writing A2 Springer 01 

Total de Artigos de Educação 02 

Periódicos de Psicologia 
Qualis Universidade Publicadora/ 

Editora 

Artigos 

Publicados 

1 Archives of Clinical 

Neuropsychology 
A1 Oxford Academic 03 

2 Brain and Cognition A1 Elsevier 01 

3 British Journal of Educational 

Psychology 
A1 Wiley Online Library 01 

4 Child Neuropsychology A1 Taylor & Francis Online 02 

5 Development and 

Psychopathology 
A1 Cambridge University Press 01 

6 Developmental 

Neuropsychology 
A1 Taylor & Francis Online 01 

7 Frontiers in Psychology A1 Frontiers Media 02 

8 Journal of Learning 

Disabilities 
A1 SAGE Journals 03 

9 Plos One A1 Public Library of Science 02 

10 Psicothema A1 Universidad de Oviedo 01 

11 Research in Developmental 

Disabilities 
A1 Elsevier 02 

12 The Spanish Journal of 

Psychology 
A1 Cambridge University Press 01 

13 Journal of Attention Disorders A2 SAGE Journals 03 

14 
Journal of Clinical and 

Experimental 

Neuropsychology 

A2 Taylor & Francis Online 02 

Total de Artigos de Psicologia 25 

Total de Artigos mapeados  34 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Na Tabela 3, observamos que dos 34 artigos selecionados nas áreas de 

Letras/Linguística, Educação e Psicologia, extraídos dos 120 periódicos com 

estratificação A1 e A2, pesquisados ao longo do período de 2007 a 2017, apenas 04 deles 

foram publicados por instituições brasileiras, sendo: ABRAMO - Associação Brasileira 

de Motricidade Orofacial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Sociedade 

Brasileira de Fonoaudiologia e Universidade Federal de Minas Gerais. Já os demais 30 

artigos foram publicados por instituições ou editoras internacionais, destacando-se a 

editora Taylor & Francis Online, com 04 artigos publicados, seguidos das editoras 

Elsevier e SAGE Journals, com 02 artigos publicados em cada uma, assim como 

Cambridge University Press, que também publicou 02 artigos. Já as editoras Frontiers 

Media, Springer, Wiley Online Library, Public Library of Science, bem como as 

instituições Oxford Academic e Universidad de Oviedo, publicaram 01 artigo cada uma. 

Esses 34 artigos que se relacionam com a temática de nosso estudo foram sistematizados 

e classificados por área, como pode ser observado no Gráfico 3, a seguir. 

 

Gráfico 3 – Total de artigos mapeados que se relacionam à compreensão leitora de 

estudantes com TDAH 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Conforme demonstrado no gráfico acima, a diferença existente entre as áreas de 

Letras/Linguística, Educação e Psicologia, relacionados ao número de artigos publicados 

que se relacionam ao tema da pesquisa, evidencia a forte influência da área de Psicologia 

nesse campo de estudo. Esse dado pode ser explicado pelo aumento significativo do 
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número de crianças diagnosticadas com TDAH nos últimos anos (ROHDE e MATTOS, 

2003). Entretanto, mesmo sendo grande a demanda de alunos com TDAH nas escolas, há 

um número reduzido de pesquisas encontradas nas áreas de Letras/Linguística e 

Educação, revelando que essa temática, aparentemente, ainda não está voltada para o 

campo educacional. 

Dentre os periódicos elencados, destacam-se os periódicos de Psicologia que 

possuem estrato A1 como aqueles que mais publicaram artigos com o assunto de nosso 

estudo, conforme demonstramos no Gráfico 4, a seguir. 

 

Gráfico 4 – Periódicos com mais artigos publicados sobre o assunto do estudo 

 

  

 

 

 

O Gráfico acima torna evidente o número significativo, considerando o corpus da 

presente pesquisa, de artigos publicados em Periódicos de Psicologia com Qualis A1, 

totalizando 20 publicações. Por outro lado, também chama a atenção o fato de não haver 

nenhum artigo com a temática de nossa pesquisa, em Periódicos com estrato A1, na área 

de Educação, em um período de 10 anos. Na área de Letras o número de artigos 

publicados sobre a compreensão leitora de estudantes com TDAH também foi reduzido 

em Periódicos Qualis A1, contando com apenas 3 artigos publicados. Já nos periódicos 

com Qualis A2, os dados indicam números semelhantes para as três áreas de 

conhecimento elencadas neste estudo, tendo 4 artigos publicados na área de 

Letras/Linguística, 2 em Educação e 5 em Psicologia.  

Esses dados demonstram que os Periódicos com estratos A1 e A2 das áreas de 

Letras/Linguística e Educação, fortemente inseridos na área do ensino, produzem poucos 

trabalhos com assuntos relacionados à compreensão leitora e ao TDAH. No entanto, a 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
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área da Psicologia parece possuir forte influência na investigação da compreensão leitora 

de alunos com o transtorno, principalmente no que diz respeito aos processos cognitivos 

envolvidos nessa tarefa. 

Apresentamos na sequência a Tabela 4, que demonstra o total de artigos 

publicados sobre a compreensão leitora de alunos com TDAH, por áreas do conhecimento 

e por ano. 

 

Tabela 4 – Total de Artigos com o tema Compreensão Leitora de Alunos com TDAH por 

Ano 

 

Áreas do 

Conhecimento 

Período de Análise Total 

por 

Área 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

Letras/Linguística 0 01 0 0 0 01 01 0 01 01 02 07 

Educação 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 

Psicologia 01 0 01 01 04 01 04 05 04 03 01 25 

Total por Ano 03 01 01 01 04 02 05 05 05 04 03 34 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os dados demonstrados na Tabela 4 evidenciam que na área de 

Letras/Linguística foram publicados dois artigos em 2017 acerca da temática da nossa 

pesquisa, demonstrando que, apesar de ser um número relativamente baixo, apresentou 

um aumentou com o passar do anos, visto que em 2007, 2009, 2010 e 2011 não teve 

nenhum artigo publicado sobre o assunto, nessa área do conhecimento. Na área da 

Educação, um dado que chama a atenção é o fato de haver apenas 02 artigos publicados 

abordando o tema da compreensão da leitura de estudantes com TDAH em 2007, e nos 

anos subsequentes não apresentar nenhum artigo publicado sobre o tema. Já o campo da 

Psicologia indica outra perspectiva, visto que, apenas em 2008 não foi publicado nenhum 

trabalho englobando esse assunto, demonstrando assim, que essa área do conhecimento 

vem contribuindo significativamente para a investigação dos processos cognitivos que 

envolvem a compreensão leitora de alunos que possuem o TDAH.  

Com relação à totalidade dos artigos científicos publicados na década de 2007 a 

2017, considerando os periódicos eletrônicos com Qualis A1 e A2, das três áreas de 

conhecimento elencadas neste estudo, observemos o Gráfico 5, para melhor visualização 

da frequência de publicações. 
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Gráfico 5 – Artigos publicados com a temática do estudo por Ano 

 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Pelo Gráfico 5 é possível observar, mais detalhadamente, que há variações 

relacionadas à quantidade de artigos publicados por ano, nos periódicos eletrônicos 

Qualis A1 e A2, das áreas de Letras/Linguística, Educação e Psicologia, que abordam o 

tema da pesquisa. Considerando a soma das três áreas de conhecimento elencadas no 

estudo, se destacam no período analisado, os anos compreendidos entre 2013 a 2015, 

contando com 15 artigos publicados, sendo 05 em cada ano, conforme já apontado na 

Tabela 4, anteriormente. Em contrapartida, em 2008, 2009 e 2010, foi o período em que 

menos se publicou sobre o assunto, pois apenas 03 artigos foram divulgados com essa 

temática, considerando as três áreas de análise, sendo 01 artigo apenas, em cada ano 

analisado. Uma informação preocupante é o declínio do número de artigos publicados 

sobre a temática nos dois últimos anos analisados, pois em 2016 foram 04 artigos 

publicados e em 2017, apenas 03 artigos.   

Tal fato revela que ao invés das pesquisas sobre as influências do TDAH na vida 

escolar seguir um fluxo crescente de pesquisas, haja vista o número de casos de alunos 

diagnosticados com TDAH estar aumentando ao longo dos anos (ROHDE; MATTOS, 

2003), parece que as pesquisas científicas não estão acompanhando esse fato. 

No que se refere aos periódicos eletrônicos mapeados neste estudo, listamos na 

Tabela 5, a seguir, o número de artigos publicados em cada periódico, reforçando a lacuna 

existente em relação às contribuições científicas acerca da compreensão da leitura dos 

alunos com TDAH, nesse período. 
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Tabela 5 – Número de Artigos publicados com a temática da pesquisa por Periódico 

 

Periódico 
Universidade 

Publicadora/Editora 

Área de 

Conhecimento 
Qualis 

No de Artigos 

Publicados 

Archives of Clinical 

Neuropsychology 
Oxford Academic Psicologia A1 03 

Journal of Attention 

Disorders 
SAGE Journals Psicologia A2 03 

Journal of Learning 

Disabilities 
SAGE Journals Psicologia A1 03 

Revista CEFAC 

ABRAMO Associação 

Brasileira de 

Motricidade Orofacial 

Letras/Linguística A2 03 

Child 

Neuropsychology 

Taylor & Francis 

Online 
Psicologia A1 02 

Frontiers in 

Psychology 
Frontiers Media Psicologia A1 02 

Journal of Clinical 

and Experimental 

Neuropsychology 

Taylor & Francis 

Online 
Psicologia A2 02 

Plos One 
Public Library of 

Science 
Psicologia A1 02 

Research in 

Developmental 

Disabilities 

Elsevier Psicologia A1 02 

Brain and Cognition Elsevier Psicologia A1 01 

British Journal of 

Psychology 

British Psychological 

Society, Wiley 
Psicologia A1 01 

CODAS Sociedade Brasileira de 

Fonoaudiologia 
Letras/Linguística A1 01 

DELTA: 

Documentação de 

Estudos em 

Linguística Teórica 

e Aplicada 

PUC - SP 

Letras/Linguística A1 01 

Development and 

Psychopathology 

Cambridge University 

Press 
Psicologia A1 01 

Developmental 

Neuropsychology 

Taylor & Francis 

Online 
Psicologia A1 01 

International 

Journal of 

Disability, 

Development and 

Education 

Taylor & Francis 

Online 
Educação  A2 01 

Psicothema Universidad de Oviedo Psicologia A1 01 

Reading & Writing Springer Educação  A2 01 

Revista Brasileira 

de Linguística 

Aplicada 

Universidade Federal 

de Minas Gerais Letras/Linguística A1 01 

The Spanish Journal 

of Psychology 

Cambridge University 

Press 
Psicologia A1 01 

Total de artigos publicados 34 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Os periódicos Archives of Clinical Neuropsychology, Journal of Attention 

Disorders, Journal of Learning Disabilities e Revista CEFAC, foram os que mais 

publicaram artigos sobre a compreensão leitora de alunos com TDAH, visto que, 

conjuntamente, publicaram 12 artigos, 3 em cada periódico, número relevante quando 

comparando ao corpus total de 34 artigos selecionados na pesquisa. Com 02 artigos 

publicados com a temática do estudo, encontram-se os periódicos Child 

Neuropsychology, Frontiers in Psychology, Journal of Clinical and Experimental 

Neuropsychology, Plos One e Research in Developmental Disabilities, totalizando 10 

artigos publicados nos três periódicos. Os outros periódicos juntos, totalizaram 11 artigos, 

sendo publicado apenas 01 artigo em cada um deles. 

A fim de compreender porque alguns periódicos publicaram mais artigos 

relacionados ao tema de nosso estudo, ainda que em número reduzido, relacionamos no 

Quadro 5, abaixo, informações sobre o foco e escopo dos quatro periódicos que se 

sobressaíram pelo número de artigos publicados com a temática. Para verificar o foco e 

escopo dos outros 30 periódicos analisados, consultar Anexo VII. 

 

Quadro 5 – Foco e Escopo dos Periódicos que mais publicaram artigos sobre o tema do 

estudo  

 

Periódico 
Área e 

Estrato 
Foco e Escopo 

1 

Archives of 

Clinical 

Neuropsychology 

Psicologia 

A1 

The journal publishes original contributions dealing 

with psychological aspects of the etiology, diagnosis, 

and treatment of disorders arising out of dysfunction of 

the central nervous system. Archives of Clinical 

Neuropsychology will also consider manuscripts 

involving the established principles of the profession of 

neuropsychology: (a) delivery and evaluation of 

services, (b) ethical and legal issues, and (c) approaches 

to education and training […]. 

2 

Journal of 

Attention 

Disorders 

Psicologia 

A2 

Journal of Attention Disorders (JAD) focuses on basic 

and applied science concerning attention and related 

functions in children, adolescents, and adults. JAD 

publishes articles on diagnosis, comorbidity, 

neuropsychological functioning, psychopharmacology, 

and psychosocial issues. The journal also addresses 

practice, policy, and theory, as well as review articles, 

commentaries, in-depth analyses, empirical research 

articles, and case presentations or program evaluations 

[…]. 

3 

Journal of 

Learning 

Disabilities 

Psicologia 

A1 

The Journal of Learning Disabilities (JLD), a 

multidisciplinary, international publication, presents 

work and comments related to learning disabilities. 

Initial consideration of a manuscript depends upon (a) 

the relevance and usefulness of the content to the 
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readership; (b) how the manuscript compares to other 

articles dealing with similar content on pertinent 

variables (e.g., sample size, research design, review of 

literature); (c) clarity of writing style; and (d) the 

author's adherence to APA guidelines. Articles cover 

such fields as education, psychology, neurology, 

medicine, law, and counseling […]. 

4 Revista CEFAC 

Letras/ 

Linguística 

A2 

A Revista CEFAC aceita artigos de Fonoaudiologia 

(linguagem, motricidade orofacial, audiologia, voz, 

saúde coletiva, disfagia, fonoaudiologia escolar, 

fonoaudiologia geral e temas de áreas correlatas). 

Permitida a reprodução total ou parcial dos artigos, 

desde que mencionada a fonte. 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Analisando o foco e escopo do periódico Archives of Clinical Neuropsychology, 

observamos que seu intento é abranger artigos com assuntos referentes a distúrbios 

decorrentes da disfunção do sistema nervoso central e portanto, o TDAH se enquadra 

nesse contexto, já que esse transtorno é descrito como uma disfunção neuropsiquiátrica 

(CALIMAN, 2008), que se utiliza de medicamentos para estimular o sistema nervoso 

central, aumentando assim a disponibilização de neurotransmissores como a dopamina e 

a noradrenalina, responsáveis por favorecer a transmissão de informações ao cérebro 

(ROHDE; MATTOS, 2003; BENCZIK, 2008). 

No periódico Journal of Attention Disorders, o foco é a atenção e funções relacionadas 

em crianças, adolescentes e adultos. Desse modo, o TDAH se encaixa nesse escopo, visto 

que a desatenção é uma das características fundamentais desse transtorno, juntamente 

com a hiperatividade e a impulsividade (ROHDE; MATTOS, 2003). 

Journal of Learning Disabilities é um periódico multidisciplinar que apresenta 

trabalhos relacionados às dificuldades de aprendizagem. Conforme já abordado neste 

estudo, o TDAH constitui a principal causa de reclamações em consultórios 

neuropediátricos, pois possui uma forte relação com as dificuldades de aprendizagem, em 

virtude, principalmente, da desatenção (ROTTA et al, 2006). 

A Revista CEFAC aceita artigos de Fonoaudiologia, área que possui estreita 

relação com o TDAH em virtude das comorbidades que podem acompanhar esse 

transtorno, dentre elas a dislalia, caracterizada pela troca, omissão ou distorção de 

fonemas na linguagem falada, e a dislexia, que resulta na dificuldade de decodificação 

das palavras (ROHDE; SZOBOT; POLANCZYK; SCHMITZ; MARTINS; 

TRAMONTINA, 2005; AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). Além 



102 
 

disso, o profissional de fonoaudiologia faz parte da equipe da área da saúde que trabalha 

com estudantes que possuem o TDAH (BENCZIK, 2008). 

Desse modo, fica evidente, portanto, que os quatro periódicos que publicaram 

mais artigos acerca da compreensão em leitura de escolares com TDAH possuem foco e 

escopo mais direcionados a esse assunto. Em contrapartida, alguns periódicos da área de 

Letras/Linguística possuem foco e escopo mais específicos como Literatura ou Análise 

do Discurso, por exemplo, e por isso, não apresentam artigos relacionados à temática da 

pesquisa. Com relação aos periódicos de Educação, muitos possuem foco e escopo mais 

abrangentes e genéricos, destinados às mais distintas áreas da Educação, e por isso 

apresentam poucos artigos relacionados ao assunto de nossa pesquisa. 

 

3.2 Análise dos Artigos relativos à área de Letras/Linguística 

 

Dando prosseguimento ao estudo, os resumos dos artigos científicos coletados, 

que podem ser observados na íntegra no Apêndice A, foram analisados e sistematizados, 

no intuito de evidenciar as principais contribuições no que se refere à compreensão leitora 

de estudantes com TDAH. Iniciamos a sistematização pelos artigos relativos à área de 

Letras/Linguística, conforme Quadro 6, a seguir. 

 
Quadro 6 – Síntese dos Artigos Selecionados na Área de Letras/Linguística 

 

Periódicos 

Letras/ 

Linguística 

Qualis A1 

A
n

o
 

Título do 

Estudo 
Autor(es) 

Objetivo do 

Estudo 

Metodologia 

Utilizada 

Principais 

Conclusões 

1 CODAS 

2
0

1
5
 

Vocabulário e 

compreensão 

verbal de 

escolares com 

Transtorno do 

Déficit de 

Atenção e 

Hiperatividade 

Nayara 

Salomão 

Barini; 

Simone Rocha 

de 

Vasconcellos 

Hage 

Comparar o 

vocabulário 

receptivo e a 

compreensão 

verbal de 

escolares com e 

sem TDAH e, 

ainda, 

confrontar seu 

desempenho 

deles com os 

valores 

normativos dos 

testes aplicados. 

40 crianças em 

idade escolar 

com e sem 

TDAH foram 

submetidas a 

dois testes de 

linguagem 

Receptiva 

(TVfusp e 

Token Test). 

Escolares com 

TDAH 

apresentaram 

vocabulário 

mais restrito e 

mais 

dificuldades de 

compreensão 

verbal quando 

comparados aos 

seus pares sem o 

transtorno. 
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2 DELTA 

2
0

1
2
 

Processamento 

da linguagem no 

Transtorno do 

Déficit de 

Atenção e 

Hiperatividade 

(TDAH) 

Guiomar 

Albuquerque; 

Marcus Maia; 

Aniela França; 

Paulo Mattos; 

Giuseppe 

Pastura 

Verificar a 

hipótese de que 

o grupo com 

TDAH não 

apresentaria o 

mesmo 

desempenho em 

tarefas de leitura 

que o grupo 

controle. 

Foram 

realizados cinco 

experimentos 

psicolinguísti-

cos (decisão 

lexical com 

input visual, 

leitura 

automonitorada 

de frases, 

leitura 

automonitorada 

de palavras 

isoladas, 

decisão lexical 

com input 

auditivo e 

leitura 

automonitorada 

de frases 

contendo 

relações 

correferenciais), 

utilizando 

metodologia 

online. 

 

Sujeitos com 

TDAH, 

possuem 

capacidade de 

chegar a um 

mesmo 

resultado, 

porém 

necessitam de 

mais tempo do 

que o grupo 

controle, 

podendo haver 

um problema de 

processamento 

da linguagem 

intrínseco ao 

TDAH. 

3 

R
ev

is
ta

 B
ra

si
le

ir
a 

d
e 

L
in

g
u

ís
ti

ca
 A

p
li

ca
d

a 

2
0

1
6
 

Transtorno de 

Déficit de 

Atenção e 

Hiperatividade 

implicações 

para a 

constituição 

leitora do 

aprendiz 

Rita de Cassia 

Fernandes 

Signor 

Demonstrar as 

implicações do 

diagnóstico de 

TDAH para a 

constituição 

leitora do 

aprendiz. 

Entrevistas com 

um menino com 

TDAH, seus 

professores e 

sua mãe, além 

de avaliação de 

leitura e escrita 

e pesquisa 

documental. 

A internalização 

da condição de 

desatento e 

agitado 

influenciou 

desfavoravel- 

mente a 

formação leitora 

da criança. 

Periódicos 

Letras/ 

Linguística 

Qualis A2 

A
n

o
 

Título do 

Estudo 
Autor(es) 

Objetivo do 

Estudo 

Metodologia 

Utilizada 

Principais 

Conclusões 

4 
Revista 

CEFAC 2
0

1
3
 

Desempenho de 

escolares com 

transtorno de 

déficit de 

atenção e 

hiperatividade 

em tarefas 

metalinguís- 

ticas e de leitura 

Vera Lúcia 

Orlandi 

Cunha; 

Cláudia da 

Silva; 

Maria Dalva 

Lourencetti; 

Niura 

Aparecida de 

Moura Ribeiro 

Padula; 

Simone 

Aparecida 

Capellini 

 

Comparar e 

caracterizar o 

desempenho de 

escolares com 

TDAH em 

tarefas 

metalinguísticas 

e de leitura com 

escolares sem 

queixa de 

transtornos 

comportamentais 

e/ou de 

aprendizagem. 

20 escolares 

foram divididos 

em dois grupos, 

com e sem 

TDAH. Foi 

utilizado como 

procedimento a 

aplicação de 

protocolo com 

provas de 

habilidades 

metalinguísticas 

e de leitura de 

palavras reais e 

pseudopalavras. 

Os escolares 

com TDAH 

apresentaram 

desempenho 

inferior nas 

tarefas mais 

complexas, que 

exigem 

retenção, análise 

e recuperação 

de informação. 
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5 
Revista 

CEFAC 2
0

1
7
 

Desempenho de 

escolares com 

transtorno do 

déficit de 

atenção com 

hiperatividade 

em habilidades 

metalinguísticas 

leitura e 

compreensão 

leitora. 

Mariana 

Ferraz 

Conti Uvo; 

Giseli 

Donadon 

Germano; 

Simone 

Aparecida 

Capellini 

 

Caracterizar e 

comparar o 

desempenho de 

escolares com 

TDAH em 

habilidades 

metalinguísticas

, leitura e 

compreensão 

leitora, com 

escolares de 

bom 

desempenho 

acadêmico. 

30 escolares, 

divididos em 

dois grupos, 

com e sem 

TDAH foram 

pareados em 

relação à idade, 

à escolaridade e 

ao gênero e 

foram 

submetidos à 

aplicação das 

provas de 

habilidades 

metalinguísticas

de leitura e de 

compreensão de 

leitura. 

Os escolares 

com TDAH em 

comparação 

com grupo 

controle 

apresentaram 

desempenho 

inferior na 

decodificação 

leitora e nas 

tarefas 

metalinguísti- 

cas consideradas 

mais complexas. 

6 
Revista 

CEFAC 2
0

0
8
 

Comparação do 

desempenho em 

leitura de 

palavras de 

crianças com e 

sem transtorno 

de déficit de 

atenção/hiperati-

vidade 

Priscila 

d’Albergaria 

de Souza 

Lobo; 

Luiz Alberto 

de Mendonça 

Lima 

Determinar se 

existem 

diferenças 

qualitativas e/ou 

quantitativas na 

leitura 

silenciosa ao 

nível da 

decodificação 

de palavras 

isoladas 

apresentada por 

crianças com e 

sem TDAH. 

Foi aplicado um 

teste de leitura 

em um grupo de 

60 crianças (20 

com TDAH e 40 

sem TDAH), 

com idades que 

variaram entre 

sete e 14 anos, e 

coletou 

informações em 

questionários 

respondidos por 

seus pais e 

professores. 

As diferenças 

encontradas 

foram mais 

quantitativas 

que qualitativas 

e podem ser 

justificadas pela 

falta de atenção 

do leitor à grafia 

da palavra. 

7 
Revista 

CEFAC 2
0

1
7
 

Desempenho do 

processamento 

fonológico, 

leitura e escrita 

em escolares 

com transtorno 

de déficit de 

atenção e 

hiperativida 

de 

Talita 

Fernanda 

Gonçalves-

Guedim; 

Iuri Victor 

Capelatto; 

Cintia Alves 

Salgado-

Azoni; 

Sylvia Maria 

Ciasca; 

Patrícia Abreu 

Pinheiro 

Crenitte 

Comparar o 

desempenho do 

processamento 

fonológico, da 

leitura e escrita 

de palavras reais 

e inventadas 

entre os 

escolares com 

TDAH e 

escolares com 

bom 

desempenho 

escolar. 

30 escolares, 

divididos em: 

Grupo 

Experimental e 

Grupo Controle. 

Os instrumentos 

utilizados para 

avaliação foram: 

Instrumento de 

Avaliação 

Sequencial 

(CONFIAS), 

Teste de 

Nomeação 

Seriada Rápida 

(RAN), Prova 

de repetição de 

palavras sem 

significado e 

Prova de leitura 

e escrita. 

Escolares com 

TDAH 

apresentaram 

desempenho 

inferior em 

habilidades de 

consciência 

fonológica, 

acesso ao 

léxico, memória 

operacional, 

leitura e escrita 

de palavras, 

quando 

comparados aos 

escolares sem o 

transtorno, com 

bom 

desempenho 

escolar. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Analisando as informações sintetizadas no Quadro 6, evidenciamos as temáticas 

acerca da compreensão em leitura de alunos com TDAH, publicados em periódicos 
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eletrônicos Qualis A1 e A2, na área de Letras/Linguística, possibilitando assim, a 

categorização desses dados, conforme Tabela 6, a seguir. 

 

Tabela 6 – Temáticas abordadas nos Artigos de Letras/Linguística 

 

Temáticas 
Número 

de Artigos 

Vocabulário e Compreensão Verbal dos Escolares com TDAH 01 

Implicações do TDAH na Constituição Leitora do Aprendiz 01 

Desempenho de Escolares com TDAH em Tarefas de Leitura  02 

Desempenho de Escolares em Tarefas Metalinguísticas e de Leitura 01 

Desempenho de Escolares com TDAH em Habilidades Linguísticas, Leitura e 

Compreensão Leitora 

01 

Desempenho do Processamento Fonológico, Leitura e Escrita de Escolares com 

TDAH 

01 

Total de Artigos 07 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Segundo os dados sistematizados na Tabela 6, dos sete artigos científicos 

catalogados na pesquisa, dois deles apresentam como temática o desempenho de escolares 

com TDAH em tarefas de leitura. Outros três artigos também abarcam essa temática, no 

entanto, incluem ainda outros temas. Em um deles é abordado, além do desempenho em 

leitura, as habilidades metalinguísticas, que se referem à capacidade de pensar a própria 

língua, e a compreensão leitora de estudantes com TDAH. Da mesma forma, no outro 

artigo também é avaliado o desempenho em leitura, assim como o processamento 

fonológico e a escrita de escolares com o transtorno. E no terceiro artigo, que também se 

refere à temática do desempenho de escolares com TDAH em tarefas de leitura, é 

considerado ainda o desempenho desses estudantes em tarefas metalinguísticas, 

consistindo em assumir a própria linguagem como conteúdo. 

Ademais, encontramos um artigo sobre o vocabulário e compreensão verbal dos 

escolares com TDAH e um artigo abordando as implicações do TDAH na constituição 

leitora do aprendiz. Desse modo, podemos concluir que a temática mais recorrente em 

artigos científicos publicados em periódicos Qualis A1 e A2 de Letras/Linguística, sobre 

a compreensão leitora de estudantes com TDAH é o desempenho desses escolares em 

tarefas de leitura. 

Outro dado categorizado a partir da análise do Quadro 3, acima, é a síntese das 

principais conclusões dos estudos selecionados. Observemos o Quadro 7. 
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Quadro 7 – Síntese das principais conclusões dos estudos de Letras/Linguística 

 

 

Principais Conclusões dos estudos de Letras/Linguística 

 

Escolares com TDAH apresentam vocabulário mais restrito e mais dificuldades de 

compreensão verbal quando comparados aos seus pares sem o transtorno. 

Estudantes com TDAH possuem a capacidade de chegar a um mesmo resultado, porém 

necessitam de mais tempo do que o grupo controle na realização das atividades. 

A internalização da condição de desatento e agitado influencia desfavoravelmente a formação 

leitora da criança com TDAH. 

A desatenção interfere de forma direta no desempenho inferior de escolares com TDAH nas 

tarefas de leitura consideradas mais complexas, como a manipulação de sílabas e fonemas e na 

leitura de palavras irregulares, que exigem retenção, análise e recuperação de informação. 

A desatenção compromete a leitura no nível da decodificação de palavras isoladas. 

Escolares com TDAH apresentaram desempenho inferior em habilidades de consciência 

fonológica, acesso ao léxico, memória operacional, leitura e escrita de palavras, quando 

comparados aos grupo controle. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os dados apresentados no Quadro acima, confirmam que o TDAH influencia de 

forma direta na compreensão leitora dos estudantes que possuem esse transtorno, fazendo 

com que apresentem desempenho inferior nas tarefas de leitura, seja pela apresentação de 

vocabulário mais restrito, internalização da condição de desatento e agitado, ou ainda pelo 

desempenho inferior em habilidades de consciência fonológica e memória de trabalho. 

Felizmente, o estudo de Albuquerque, Maia, França, Mattos e Pastura (2012), aponta que, 

apesar dessa constatação, escolares com TDAH possuem a capacidade de chegar aos 

mesmos resultados que estudantes que não possuem o transtorno, no entanto, precisam 

de um tempo significativamente maior nesse processo.  

Ainda no que diz respeito aos artigos selecionados na área de Letras/Linguística, 

foram verificados quais foram os tipos de estudo, quanto aos procedimentos, mais 

utilizados nas pesquisas (GIL, 2007; SILVEIRA; CÓRDOVA, 2012), como pode ser 

averiguado no Quadro 8. 

 
Quadro 8 - Tipos de Estudos mais utilizados nas pesquisas em Letras/Linguística  

 

Autor(es) Ano Título do Estudo 
Tipo de Estudo 

(Procedimento) 

Nayara Salomão Barini; 

Simone Rocha de Vasconcellos 

Hage 

2015 
Vocabulário e compreensão verbal de 

escolares com Transtorno do Déficit 

de Atenção e Hiperatividade 

Experimental 

Guiomar Albuquerque; 

Marcus Maia; 

Aniela França; 

2012 
Processamento da linguagem no 

Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) 

Experimental 
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Paulo Mattos; 

Giuseppe Pastura 

Rita de Cassia Fernandes Signor 2016 
Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade: implicações para a 

constituição leitora do aprendiz 

Relato de Caso 

Vera Lúcia Orlandi Cunha; 

Cláudia da Silva; 

Maria Dalva Lourencetti; 

Niura Aparecida de Moura 

Ribeiro Padula; 

Simone Aparecida Capellini 

2013 

Desempenho de escolares com 

transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade em tarefas 

metalinguísticas e de leitura 

Experimental 

Mariana Ferraz Conti Uvo; 

Giseli Donadon 

Germano; 

Simone Aparecida 

Capellini 

2017 

Desempenho de escolares com 

transtorno do déficit de atenção com 

hiperatividade em habilidades 

metalinguísticas, leitura e 

compreensão leitora. 

Experimental 

Priscila d’Albergaria de Souza 

Lobo; 

Luiz Alberto de Mendonça 

Lima 

2008 

Comparação do desempenho em 

leitura de palavras de crianças com e 

sem transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade 

Pesquisa de 

Levantamento 

Talita Fernanda Gonçalves-

Guedim; 

Iuri Victor Capelatto; 

Cintia Alves Salgado-Azoni; 

Sylvia Maria Ciasca; 

Patrícia Abreu Pinheiro Crenitte 

2017 

Desempenho do processamento 

fonológico, leitura e escrita em 

escolares com transtorno de déficit de 

atenção e hiperatividade 

Experimental 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Como podemos perceber no Quadro 8, dos sete artigos da área de 

Letras/Linguística, cinco foram conduzidos utilizando como tipo de estudo a pesquisa 

experimental, um empregou o relato de caso e um utilizou a pesquisa de levantamento 

para realizar seu estudo. Essa informação pode ser melhor observada no Gráfico 6, a 

seguir. 

 

Gráfico 6 - Tipos de Estudos mais utilizados nas pesquisas em Letras/Linguística  

 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Fica evidente no Gráfico 6, que a pesquisa experimental constitui o delineamento 

mais prestigiado nos artigos científicos publicados em Periódicos Qualis A1 e A2, em 

Letras/Linguística. De acordo com Gil (2007), a pesquisa experimental consiste em 

determinar um elemento de estudo, selecionar as variáveis capazes de influenciá-lo, e 

definir as formas de controle e de observação dos efeitos que essas variáveis produzem 

no elemento determinado. Segundo o autor, esse procedimento constitui grande parte dos 

conhecimentos obtidos nos últimos três séculos, e em nosso estudo, compôs a maior parte 

dos conhecimentos acerca da compreensão leitora de escolares com TDAH na última 

década, na área de Letras/Linguística. O relato de caso, procedimento utilizado na 

pesquisa de Signor (2016), também é pertinente e fornece dados importantes, pois se 

concentra em um único objeto; nesse caso, concentrou-se em um aluno com TDAH, de 

modo a permitir o conhecimento amplo e detalhado sobre o assunto (GIL, 2008). Neste 

estudo, esse procedimento permitiu demonstrar as implicações do diagnóstico de TDAH 

para a constituição leitora do estudante que possui o transtorno. A pesquisa de Lobo e 

Lima (2008) se utilizou da Pesquisa de Levantamento, procedimento comumente 

empregado em pesquisas exploratório-descritivas, como o estudo em análise. De acordo 

com Gil (2008), este tipo de estudo é habitualmente utilizado por pesquisadores que se 

preocupam com a atuação prática do estudo, visto que as pesquisas exploratórias são 

desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral acerca de determinado fato, 

enquanto as pesquisas descritivas têm como foco a descrição das características de 

determinada população (GIL, 2008). Neste estudo, os autores se preocuparam em 

comparar o desempenho de crianças com e sem TDAH na leitura silenciosa. Assim, 

concluímos que, independentemente do procedimento utilizado, todas as pesquisas 

realizadas em Letras/Linguística apresentaram resultados importantes e significativos 

para nosso estudo, no que se refere à compreensão leitora de escolares com TDAH. 

Ademais, nos sete artigos inventariados em Letras/Linguística, foi analisado o 

perfil dos participantes de cada pesquisa. Essa informação foi sintetizada e pode ser 

analisada no Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Perfil dos Participantes das Pesquisas na Área de Letras/Linguística 

Título do Estudo Perfil dos Participantes 

Vocabulário e compreensão verbal 

de escolares com Transtorno do 

Déficit de Atenção e 

Hiperatividade 

40 crianças em idade escolar, de 7 a 10 anos, de ambos 

os sexos, sendo 20 com diagnóstico de TDAH e 20 sem 

alterações de aprendizagem, atenção e linguagem, 
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pareadas quanto à idade cronológica, sexo e nível de 

escolaridade. 

Processamento da linguagem no 

Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) 

396 alunos do ensino fundamental e médio de colégio 

público na cidade do Rio de Janeiro, selecionados após 

triagem e identificados como “positivos” ou “negativos” 

para o TDAH. 
Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade: implicações para a 

constituição leitora do aprendiz 

Miguel (nome fictício), 12 anos de idade, estudante, à 

época da pesquisa, do 6º ano do ensino fundamental. 

Desempenho de escolares com 

transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade em tarefas 

metalinguísticas e de leitura 

20 escolares do 4º ao 8º ano do ensino fundamental, 

sendo catorze escolares do sexo masculino e seis do 

feminino, na faixa etária de 9 a 13 anos. 

Desempenho de escolares com 

transtorno do déficit de atenção 

com hiperatividade em habilidades 

metalinguísticas, leitura e 

compreensão leitora. 

30 escolares do Ensino Fundamental I, de ambos os 

gêneros, na faixa etária de 8 anos a 12 anos e 11 meses 

de idade, divididos em dois grupos: Grupo I, composto 

por 15 escolares com diagnóstico de TDAH; Grupo II, 

composto por 15 escolares com bom desempenho 

acadêmico.  

Comparação do desempenho em 

leitura de palavras de crianças com 

e sem transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade 

60 crianças (20 com TDAH e 40 sem TDAH), 

selecionadas entre 295 estudantes alfabetizados, com 

idades que variaram entre 7 e 14 anos. 

Desempenho do processamento 

fonológico, leitura e escrita em 

escolares com transtorno de déficit 

de atenção e hiperatividade 

30 escolares, na faixa etária de 9 a 12 anos, de ambos os 

gêneros, do Ensino Fundamental de escolas públicas e 

particulares, divididos em: Grupo Experimental (15 

escolares com diagnóstico interdisciplinar de TDAH) e 

Grupo Controle (15 escolares com bom desempenho 

escolar), pareados em idade, gênero, escolaridade e tipo 

de instituição de ensino. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

De acordo com o Quadro 9, o foco das investigações acerca da compreensão em 

leitura de estudantes com TDAH está mais direcionado para o Ensino Fundamental, pois 

apenas um dos estudos investiga adolescentes do ensino médio. Chama a atenção ainda, 

o fato do participante de um dos estudos, Miguel (nome fictício), ter 12 anos de idade e 

estar no 6º ano do ensino fundamental, demonstrando que está fora da idade recomendada 

para a série, indicando que provavelmente já tenha passado pelo processo de reprovação, 

vindo ao encontro do que é evidenciado na literatura, pois, normalmente, escolares com 

TDAH recebem notas mais baixas, devido aos comprometimentos associados ao 

transtorno (BARKLEY, 2002). 

 

3.2.1 Sistematização dos estudos da área de Letras/Linguística 

 

Isso posto, apresentamos a seguir, a sistematização dos principais tópicos 

abordados em cada um dos sete estudos selecionados na área de Letras/Linguística, 
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considerando os periódicos eletrônicos Qualis A1 e A2, estabelecendo a compreensão 

dos dados coletados, tendo como suporte a Psicolinguística, a Linguística e a Psicologia 

Cognitiva. 

No estudo de Barini e Hage (2015), foi comparado o vocabulário receptivo e a 

compreensão verbal de escolares com e sem o TDAH, além de confrontar o desempenho 

deles com os valores normativos em dois testes de linguagem receptiva, aplicados em 40 

crianças em idade escolar com e sem TDAH. O resultado desse estudo demonstrou que 

em todas as medidas estudadas, o desempenho das crianças com TDAH foi inferior ao 

das sem o transtorno, devido à apresentação de vocabulário mais restrito e mais 

dificuldades de compreensão verbal, quando comparados aos seus pares sem o transtorno. 

O confronto do desempenho obtido pelos grupos indicou ainda que uma parcela das 

crianças com TDAH apresenta desempenho dentro da média nos testes aplicados. Sendo 

assim, este estudo adverte sobre a importância de investigações mais abrangentes em 

crianças com suspeita de TDAH, indo além da verificação da presença ou ausência dos 

sintomas nucleares e suas relações com baixo desempenho acadêmico, reforçando a 

legitimidade do diagnóstico do TDAH como um transtorno que afeta o desempenho 

escolar e, portanto, como destacado por Goldstein e Goldstein (1994), é necessário que a 

equipe escolar não mantenha uma percepção errônea a respeito desse transtorno. Além 

do mais, conforme assegurado na pesquisa, é necessário que uma equipe multidisciplinar, 

envolvendo profissionais das áreas da saúde e educação, investiguem os sintomas, o 

diagnóstico e a relação do TDAH com o baixo desempenho escolar de forma mais ampla 

e abrangente. 

Albuquerque, Maia, França e Mattos (2012) levantaram em seu estudo a hipótese 

de que estudantes com TDAH não apresentariam o mesmo desempenho em tarefas de 

leitura que estudantes sem o transtorno. Com esse objetivo, realizaram cinco 

experimentos psicolinguísticos, utilizando metodologia online para diferenciar o 

processamento da leitura do processamento metalinguístico e, desta forma, especificar a 

natureza da dificuldade dos alunos com TDAH. O estudo demonstrou que tanto escolares 

com TDAH, quanto os escolares sem o transtorno obtiveram índices de acertos similares, 

porém as latências foram significativamente maiores para o grupo de sujeitos com TDAH, 

demonstrando que eles possuem capacidade para chegar a um mesmo resultado, porém 

necessitam de mais tempo para fazê-lo. Este resultado sugere que pode haver um 

problema de processamento da linguagem intrínseco ao TDAH, sendo este resultado de 

fundamental importância para o campo educacional, pois reforça que, conforme já 

discutido na revisão de literatura, estudantes com TDAH necessitam de um tempo maior 
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para processar e reter uma nova informação (SENA; DINIZ NETO, 2007). Tendo isso 

em mente, é essencial que os professores de alunos com o transtorno considerem o tempo 

de aprendizagem de cada um, sem comparação com alunos que não possuem o TDAH 

(GOLDSTEIN; GOLDSTEIN, 1994). 

O estudo de Signor (2016) objetiva, por meio de um relato de caso, demonstrar as 

implicações do diagnóstico de TDAH para a constituição leitora do aprendiz. Desse 

modo, é apresentada a história de Miguel, estudante do 6º ano do ensino fundamental, 

que possui o diagnóstico de TDAH desde os 7 anos de idade. Para a geração dos dados, 

foram realizadas entrevistas com o menino, seus professores e sua mãe, além de avaliação 

de leitura e escrita e pesquisa documental. Os dados foram analisados conforme a 

perspectiva sócio-histórica. Os resultados revelam que a internalização da condição de 

desatento e agitado influenciou desfavoravelmente a formação leitora da criança. 

Conclui-se, portanto, que a escola, antes de encaminhar o aluno considerado muito ativo 

para profissionais de saúde, poderia acolhê-lo em sua singularidade, promovendo, entre 

outras ações, a sua inserção em práticas de leitura e escrita significativas. Esta pesquisa 

contribui para nosso estudo e para a prática pedagógica de professores que atuam com 

escolares que possuem o TDAH, haja vista a importância dos professores não priorizarem 

o fracasso dos estudantes com TDAH, mas sim, as conquistas alcançadas, pois sem seu 

encorajamento e motivação, o aluno pode apresentar problema de autoestima na escola, 

o qual pode ser mais devastador do que o próprio transtorno (BENCZIK, 2006). 

Outrossim, conforme assevera Souza (2012), nossa memória de trabalho mantém ativos 

apenas os itens relevantes que podem ser transformados em unidades significativas, ou 

seja, as atividades direcionadas aos alunos com TDAH precisam ser significativas, pois, 

se pela desatenção a nova informação recebida se perde, ela não estará mais disponível 

ao acesso e recuperação, provocando assim, prejuízo na aprendizagem e no desempenho 

escolar do aluno. Além do mais, cabe ressaltar que há uma discussão acerca do excessivo 

número de casos de TDAH na última década (ORTEGA et al., 2010) e portanto, conforme 

apontado por Signor (2016), é necessário que os profissionais da educação ponderem, 

antes de encaminhar um aluno considerado muito ativo para profissionais de saúde. 

Cunha, Silva, Lourencetti, Padula e Capellini (2013) compararam e 

caracterizaram o desempenho de escolares com TDAH em tarefas metalinguísticas e de 

leitura com escolares sem o transtorno. Participaram deste estudo 20 estudantes do 4º ao 

8º ano do ensino fundamental, sendo catorze do sexo masculino e seis do sexo feminino, 

na faixa etária de 9 a 13 anos, que foram divididos em dois grupos, sendo o GI composto 

por dez escolares com diagnóstico interdisciplinar de TDAH (diagnóstico realizado por 
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equipe interdisciplinar, incluindo avaliação fonoaudiológica, neurológica e 

neuropsicológica, seguindo critérios propostos pelo DSM-IV) e o GII composto por dez 

escolares sem queixa de transtornos comportamentais e/ou de aprendizagem, pareados 

com os escolares do GI de acordo com a idade e o nível escolar. Foi utilizado como 

procedimento a aplicação de protocolo com provas de habilidades metalinguísticas e de 

leitura de palavras reais e pseudopalavras. O estudo demonstrou como resultado que 

houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos nas tarefas de manipulação 

silábica e fonêmica, como também nas provas de leitura de palavras reais e de 

pseudopalavras, que são caracteres que não possuem significado, apesar de seguir as 

regras gramaticais de uma língua. 

 Dessa forma, concluiu-se que os estudantes com TDAH apresentaram 

desempenho inferior nas tarefas consideradas mais complexas, como a manipulação de 

sílabas e fonemas e na leitura de palavras irregulares, que exigem retenção, análise e 

recuperação de informação. As dificuldades apresentadas nessas habilidades por esses 

estudantes podem ser atribuídas não a um déficit primário, mas como um fenômeno 

secundário à desatenção que interferem de forma direta em seu desempenho. Os 

resultados do estudo estão em consonância com o que foi discutido na revisão de 

literatura, na medida em que demonstra que tarefas mais complexas exigem do estudante 

mais tempo de atenção e concentração mais apurados. Do mesmo modo, Barkley e 

Murphy (2011) evidenciaram em seu estudo a relação entre o TDAH e o desempenho das 

funções executivas. Rohde, et al. (1998) sugeriram ainda em seu estudo que a maioria das 

crianças com TDAH demonstram prejuízos cognitivos na atenção, na memória de 

trabalho e nas funções executivas. Sendo assim, conclui-se que o TDAH pode promover 

uma alteração do conjunto de funções cerebrais complexas, os vários tipos de 

manifestações e comprometimentos do TDAH (BARKLEY, 1997), como os 

evidenciados no estudo. Por isso, alunos com TDAH precisam de suporte, encorajamento 

e adaptações pedagógicas, a fim de melhorar seu desempenho em leitura, e por 

conseguinte, em seu processo de aprendizagem. 

Para Uvo, Germano e Capellini (2017), o objetivo do estudo foi caracterizar e 

comparar o desempenho de escolares com TDAH em habilidades metalinguísticas, leitura 

e compreensão leitora, com escolares de bom desempenho acadêmico. Para tanto, 30 

escolares do Ensino Fundamental I, de ambos os gêneros, na faixa etária de 8 anos a 12 

anos e 11 meses de idade, divididos em dois grupos: Grupo I, composto por 15 escolares 

com diagnóstico de TDAH; Grupo II, composto por 15 escolares com bom desempenho 

acadêmico foram investigados. Os escolares foram pareados em relação à idade, à 
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escolaridade e ao gênero e foram submetidos à aplicação das provas de habilidades 

metalinguísticas, de leitura e de compreensão leitora. Como resultados, foram verificados 

desempenho inferior do GI em habilidades de identificação de fonema inicial e final, 

subtração e adição de sílabas e de fonemas, bem como de segmentação de fonemas. O 

desempenho do GI também foi inferior ao do GII em provas de leitura e de repetição de 

não palavras. No entanto, não houve diferença estatisticamente significativa entre o 

desempenho dos grupos em compreensão leitora. Desse modo, observamos que os autores 

concluíram que os escolares com TDAH em comparação com o grupo controle 

apresentaram desempenho inferior na decodificação leitora e nas tarefas metalinguísticas 

consideradas mais complexas, as quais exigem retenção, análise e recuperação de 

informação, tal como demonstrado no estudo anterior, de Cunha, Silva, Lourencetti, 

Padula e Capellini (2013). O dado que mais nos chamou a atenção nesse estudo, foi o fato 

de ambos os grupos, tanto os alunos com TDAH, quanto aqueles sem o transtorno, 

apresentarem classificação de desempenho inferior em atividades de compreensão leitora, 

com resultados semelhantes. Esse resultado sugere que escolares com TDAH foram 

capazes de recordar informações principais para realizar a compreensão básica. Porém, 

com a classificação inferior de ambos os grupos, fica evidente a defasagem que os 

escolares com e sem TDAH possuem quanto à compreensão de leitura, o que nos leva a 

refletir acerca das condições de ensino da compreensão leitora em contexto escolar, fato 

constantemente ilustrado pelos escores dos estudantes brasileiros no Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA, 2015), um dos mais importantes exames 

educacionais do mundo, que revelou, assim como o estudo de Uvo, Germano e Capellini 

(2017), as lacunas apresentadas na formação dos leitores-estudantes brasileiros. 

Lobo e Lima (2008) objetivaram determinar se existem diferenças qualitativas 

e/ou quantitativas na leitura silenciosa ao nível da decodificação de palavras isoladas 

apresentada por crianças com e sem TDAH, identificar aspectos que possam justificar as 

diferenças, se evidenciadas; caracterizar alterações da leitura silenciosa, que possam ser 

específicas das crianças com TDAH, e estabelecer as relações possíveis entre os aspectos 

verificados e os déficits atencionais. Para isso, a pesquisa seguiu um desenho 

exploratório-descritivo, com uma abordagem qualitativa, comparando o desempenho 

obtido na leitura silenciosa de palavras. Foi aplicado um teste de leitura em um grupo de 

60 crianças, sendo 20 com TDAH e 40 sem o transtorno, selecionadas entre 295 

estudantes alfabetizados, com idades que variaram entre 7 e 14 anos, e coletadas 

informações de questionários respondidos por seus pais e professores. Este estudo 

demonstrou que os leitores sem TDAH obtiveram melhor desempenho do que os 
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escolares com TDAH; as características de gênero e escolaridade dos participantes não 

determinaram diferenças significativas na proporção de acertos. Assim, as diferenças 

encontradas foram mais quantitativas que qualitativas e podem ser justificadas pela falta 

de atenção do leitor à grafia da palavra; os leitores com TDAH utilizaram-se 

preferencialmente do processamento fonológico, apresentando dificuldades de 

intensidades variadas no processamento lexical, demonstrando que a atenção compromete 

a leitura no nível da decodificação de palavras isoladas. A fim de compreender a 

preferência dos leitores com TDAH pelo processamento fonológico, podemos considerar 

o resultado da pesquisa de Barini e Hage (2015), discutido acima, o qual demonstrou que 

crianças com TDAH podem apresentar vocabulário mais restrito quando comparado aos 

seus pares sem o transtorno e portanto, sentem mais dificuldade na utilização do 

processamento lexical, o qual ativa o léxico armazenado na memória (SALLES; 

PARENTE, 2002). 

Finalmente, no estudo de Gonçalves-Guedim, Capelatto, Salgado-Azoni, Ciasca 

e Crenitte (2017), foi comparado o desempenho do processamento fonológico, da leitura 

e escrita de palavras reais e inventadas entre os escolares com TDAH e escolares com 

bom desempenho escolar. Participaram deste estudo 30 escolares, na faixa etária de 9 a 

12 anos, de ambos os gêneros, do Ensino Fundamental de escolas públicas e particulares, 

divididos em: Grupo Experimental (15 escolares com diagnóstico interdisciplinar de 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade) e Grupo Controle (15 escolares com 

bom desempenho escolar), pareado com o Grupo Experimental em: idade, gênero, 

escolaridade, tipo de instituição de ensino (pública e particular). Os resultados foram 

analisados por meio de testes estatísticos e revelaram diferenças significativas entre o 

grupo experimental e o grupo controle nos testes avaliados. Os escolares com transtorno 

apresentaram desempenho inferior em habilidades de consciência fonológica, acesso ao 

léxico, memória operacional, leitura e escrita de palavras, quando comparados aos 

escolares sem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com bom desempenho 

escolar. Os resultados obtidos neste estudo abordam temas de suma importância no 

processo de compreensão leitora, visto que a consciência fonológica, conhecimento de 

natureza metalinguística que envolve a manipulação consciente de unidades fonológicas 

de diferentes graus como entonação, acento, rima, sílaba e fonema, está implicado 

diretamente na automatização da habilidade de decodificação (SEIMETZ-

RODRIGUES; SOUZA, 2016), e portanto, fundamental na aprendizagem da leitura  

(BADDELEY; GATHERCOLE; PAPAGNO, 1998). Além do mais, de acordo com 

Seimetz-Rodrigues e Souza (2016), no momento da leitura, é necessário associar os 
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símbolos gráficos (grafemas) a valores sonoros (fonemas), a fim de resultar em uma 

sequência fonológica, a qual será pareada com o léxico mental do leitor. Portanto, o 

desempenho inferior no acesso ao léxico, como demonstrado no estudo, impossibilita o 

leitor de fazer o reconhecimento das palavras, causando prejuízos na leitura e na 

compreensão. 

Sendo assim, conhecidas as pesquisas com temáticas em compreensão leitora de 

estudantes com TDAH, apresentamos, na sequência, o Quadro 10, com as principais 

implicações pedagógicas encontradas nos estudos da área de Letras/Linguística, no 

período de 2007 a 2017.  

 

Quadro 10 – Implicações Pedagógicas identificadas nos artigos de Letras/Linguística 

 

Implicações Pedagógicas 

Uma parcela de escolares com TDAH apresentou desempenho dentro da média em testes 

de linguagem. Isso demonstra que com acompanhamento especializado, assim como atividades 

e estratégias diferenciadas, o aluno com o transtorno é capaz de aprender. 
Estudantes com TDAH possuem capacidade para chegar a um mesmo resultado que o grupo 

controle em experimentos psicolinguísticos, entretanto, necessitam de mais tempo para a 

realização das tarefas. Sendo assim, é necessário que os professores considerem o tempo de 

aprendizagem de cada um. 

A internalização da condição de desatento e agitado pode influenciar desfavoravelmente a 

formação leitora do aluno com TDAH. Portanto, é importante não priorizar o fracasso do aluno 

e sim suas conquistas. 

Antes de encaminhar o aluno considerado muito ativo para profissionais de saúde, a escola 

pode promover ações que considerem sua singularidade, como a inserção de práticas de leitura 

e escrita significativas. 

Escolares com TDAH são capazes de recordar informações principais para realizar a 

compreensão básica de um texto. 

Estudantes com TDAH geralmente apresentam desempenho inferior na decodificação leitora e 

nas tarefas metalinguísticas consideradas mais complexas, as quais exigem retenção, análise e 

recuperação de informação e por isso, devem ser avaliados de forma diferenciada pelos 

professores. 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Foi observado, como mostra o Quadro 10, que os estudos em Letras/Linguística 

sobre a compreensão em leitura de estudantes com TDAH, apesar de poucos, 

considerando apenas os publicados nos periódicos com Qualis A1 e A2, são relevantes 

tanto para nosso estudo, quanto para os profissionais de educação que atuam juntamente 

a alunos que possuem o transtorno. Os resultados das pesquisas apontam que os 

estudantes com TDAH apresentam vocabulário mais restrito e desempenho inferior na 

decodificação leitora, nas tarefas metalinguísticas, bem como em habilidades de 
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consciência fonológica, acesso ao léxico, memória operacional, leitura e escrita de 

palavras. Entretanto, os estudos demonstram também que estudantes com TDAH 

possuem capacidade de chegar a um mesmo resultado, porém necessitam de mais tempo 

do que o grupo controle para realizar as mesmas tarefas. Esse resultado é extremamente 

relevante para o contexto da sala de aula, pois conforme apontado por Goldstein e 

Goldstein (1994), estudantes com TDAH são inteligentes e aptos a aprender, desde que 

sejam oferecidas as condições apropriadas, ou seja, os professores devem flexibilizar sua 

prática pedagógica de modo que as necessidades específicas dos alunos com o transtorno, 

assim como seu tempo de aprendizagem seja considerado. Outro dado que precisa ser 

ressaltado é a influência da internalização da condição de desatento e agitado, agindo 

desfavoravelmente na formação leitora desses alunos, demonstrando a importância de 

fazer com que o aluno com TDAH se sinta necessário e valorizado, sendo recompensando 

pelo seu esforço, persistência e comportamento bem sucedido. 

Após essa sistematização e análise dos artigos inventariados na área de 

Letras/Linguística, passamos a apresentar, na seção seguinte, os artigos relativos à área 

da Educação. 

 

3.3 Análise dos Artigos selecionados na área de Educação  

 

Dando prosseguimento à pesquisa, iremos discorrer acerca dos artigos 

relacionados à área de Educação, selecionados nos Periódicos eletrônicos com Qualis A1 

e A2, como demonstrado no Quadro 11. 

 
Quadro 11 - Síntese dos Artigos Selecionados na Área de Educação 

 

Periódicos 

Educação 

Qualis A2 

A
n

o
 

Título do Estudo Autor(es) 
Objetivo do 

Estudo 

Metodologia 

Utilizada 

Principais 

Conclusões 

1 
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2
0

0
7
 

A Genetic Study 

of Attention 

Deficit 

Hyperactivity 

Disorder, Conduct 

Disorder, 

Oppositional 

Defiant Disorder 

and Reading 

Disability: 

Aetiological 

overlaps and 

implications 

Neilson C. 

Martin; 

Florence 

Levy; 

Jan Pieka; 

David A. 

Hay 

Compreender 

as causas 

potenciais das 

comorbidades 

que podem 

acompanhar o 

TDAH como 

Transtorno de 

Oposição 

Desafiante, 

Transtorno de 

Conduta e 

Dificuldade de 

leitura. 

Relato 

materno e 

análises 

genéticas de 

2040 famílias 

de gêmeos do 

Projeto 

Australiano  

Australian 

Twin ADHD 

Cerca de um terço da 

variação genética no 

TDAH foi 

compartilhada com os 

outros 

comportamentos, 

sendo a maior 

sobreposição com o 

transtorno de 

oposição desafiante. 
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2
0
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Preschool twin 

study of the 

relation between 

attention-deficit/ 

hyperactivity 

disorder and 

prereading skills 

 

Erik G. 

Willcutt; 

Rebecca S.  

Betjemann; 

Sally J. 

Wadsworth; 

Stefan 

Samuelsson; 

Robin 

Corley; 

John C. 

DeFries; 

Brian Byrne; 

Bruce F. 

Pennington; 

Richard K.  

Olson 

 

Identificar a 

relação entre 

TDAH e 

habilidades de 

pré-leitura em 

pré-escolares 

gêmeos 

Uma bateria 

de 19 testes 

foi empregada 

para avaliar as 

habilidades de 

pré-leitura e 

foi utilizada a 

escala de 

avaliação do 

comportament

o disruptivo 

(proposto por 

Barkley e 

Murphy, 

1998) para 

obter 

avaliações dos 

pais e 

professores a 

respeito dos 

sintomas do 

TDAH 

descritos no 

DSM-IV. 

As análises revelaram 

correlações pequenas, 

mas significativas, 

entre as classificações 

de desatenção do 

TDAH e testes de pré-

leitura, enquanto os 

sintomas de 

hiperatividade/impulsi

vidade não foram 

independentemente 

associados com 

qualquer um dos 

escores de pré-leitura. 

Análises multivariadas 

de gêmeos indicaram 

que virtualmente toda 

a correlação fenotípica 

entre desatenção e 

desempenho de pré-

interpretação é 

atribuível a influências 

genéticas comuns. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Conforme mostra o Quadro 11, apenas 02 artigos que se referem ao tema de nosso 

estudo foram inventariados na área da Educação, considerando os periódicos A1 e A2, na 

última década, cujas temáticas foram categorizadas e podem ser observadas na Tabela 7, 

abaixo. Vale ressaltar que não houve nenhum artigo catalogado nesse campo de estudo, 

considerando esse período, em periódicos de Educação com Qualis A1. 

 
Tabela 7 – Temáticas dos Artigos de Educação 

 

Temáticas 
Número 

de Artigos 

TDAH e comorbidades associadas 01 

A relação entre TDAH e habilidades de pré-leitura 01 

Total de Artigos 02 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

As temáticas apresentadas na Tabela 7, acima, evidenciam a preocupação dos 

pesquisadores com os comprometimentos do TDAH. No primeiro estudo, a temática que 

engloba as comorbidades associadas ao transtorno é importante, na medida em que, 

raramente o TDAH se manifesta de forma isolada (WEHMEIER; SCHACHT; 

BARKLEY, 2010), e daí a necessidade de compreender as possíveis causas desses 

transtornos que se manifestam de forma simultânea. O segundo estudo demonstra a 
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preocupação em identificar a relação entre o TDAH e as habilidades de leitura antes de 

iniciar o processo de alfabetização no jardim de infância, visto que, antes mesmo da 

criança ser escolarizada formalmente, ela compreende a natureza da linguagem. Um 

exemplo disto é a tentativa da criança compreender uma história lida pelos pais, pois 

nessa tarefa será necessário que ela formule hipóteses, procure regularidades e submeta 

suas previsões à verificação. Além do mais, as crianças relacionam essa leitura a seus 

conhecimentos prévios advindos de sua interação com desenhos infantis, jogos, rótulo de 

produtos, dentre outros (ROAZZI, ASFORA, QUEIROGA, GRAÇA DIAS; 2010). 

Tal estudo é de fundamental importância, visto que, conforme discutido na revisão 

de literatura, quanto mais precoce for o diagnóstico e o tratamento do TDAH, mais 

chances de minimizar os prejuízos na aprendizagem. A partir desses estudos selecionados 

na área da Educação, apresentamos no Quadro 12, a seguir, as principais conclusões 

tecidas pelos autores.  

 

Quadro 12 – Síntese das principais conclusões dos estudos de Educação 

 

 

Principais Conclusões dos estudos de Educação 

 

O TDAH comumente co-ocorre com outros transtornos como o transtorno de oposição 

desafiante, o transtorno de conduta e as dificuldades de leitura, tendo a maior sobreposição o 

transtorno de oposição desafiante. 

Estudos com gêmeos são uma abordagem importante no sentido de compreender e modelar as 

causas potenciais das comorbidades do TDAH. 

Dificuldades de leitura e sintomas de desatenção podem ser atribuíveis a influências 
genéticas comuns em crianças com TDAH. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Apesar de serem apenas dois artigos selecionados na área de Educação, 

considerando o período e a escolha pelos periódicos Qualis A1 e A2, podemos, como 

mostra o Quadro 12, evidenciar importantes contribuições a respeito do TDAH e sua 

influência na leitura e na aprendizagem de alunos que possuem o transtorno. Uma delas 

é a alta frequência com que ocorrem comorbidades associadas ao transtorno, como 

discutido na seção 1.1.4 de nosso estudo, se sobressaindo o Transtorno de Oposição 

Desafiante (MARTIN; LEVY; PIEKA; HAY, 2007), transtorno esse que, de acordo com 

Mattos (2003), representa uma das maiores dificuldades para o professor, visto que o 

aluno com esse transtorno, como o próprio nome indica, se opõe e desafia pais e 

professores por meio da não aceitação de regras e limites, dificultando assim o 

relacionamento interpessoal e o processo de ensino e aprendizagem. Nesse caso, a melhor 
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maneira de atuar frente a esse aluno é não repreendê-lo diante dos colegas e nunca o 

colocar em uma situação de constrangimento, pois é importante estimular a amizade e 

ganhar a sua confiança, a fim de evitar desgaste para o profissional e para o aluno, pois o 

estresse emocional também compromete a capacidade de aprendizagem do estudante 

(SMITH; STRICK, 2001). Em virtude dessa frequente co-ocorrência de comorbidades, 

torna-se necessário encontrar meios de compreender suas potenciais causas. Nesse 

sentido, estudos com gêmeos são importantes, porque há entre eles uma semelhança 

genética, de idade e de ambiente escolar e familiar, ao menos enquanto são crianças, o 

que permite avançar cientificamente com relação ao TDAH e seus comprometimentos. 

Outra questão interessante, diz respeito ao fato de haver influências genéticas comuns 

responsáveis pela maior parte da co-ocorrência entre dificuldades de leitura e desatenção. 

Ou seja, as dificuldades no processo de leitura podem não ser decorrentes de problemas 

de compreensão, mas de alterações comuns nas funções executivas dos indivíduos com 

TDAH (MALLOY-DINIZ et al., 2008), já que são funções relacionadas aos componentes 

cognitivos. Ademais, Barkley (1997) também assevera que o TDAH pode alterar as 

funções executivas, fato que esclareceria alguns dos sintomas e comprometimentos do 

transtorno, dentre eles, a dificuldade de leitura como comorbidade. 

Ainda com relação aos artigos inventariados na área de Educação, categorizamos 

os estudos quanto aos procedimentos, de acordo com Gil (2007) e Silveira e Córdova 

(2012), conforme demonstrado no Quadro 13. 

 

Quadro 13 - Tipos de Estudos mais utilizados nas pesquisas em Educação  

 

Autor(es) Ano Título do Estudo 
Tipo de Estudo 

(Procedimento) 

Neilson C. Martin; 

Florence Levy; 

Jan Pieka; 

David A. Hay 

2007 

A Genetic Study of Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder, 

Conduct Disorder, Oppositional 

Defiant Disorder and Reading 

Disability: Aetiological overlaps 

and implications 

Pesquisa 

quantitativa, de 

levantamento. 

Erik G. Willcutt;  

Rebecca S. Betjemann; 

Sally J.Wadsworth; 

Stefan Samuelsson; 

Robin Corley; 

John C. DeFries; 

Brian Byrne; 

Bruce F. Pennington; 

Richard K.  Olson 

2007 

Preschool twin study of the relation 

between attention-deficit/ 

hyperactivity disorder and 

prereading skills 

Pesquisa 

quantitativa, de 

levantamento. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Como podemos perceber no Quadro 13, os dois artigos da área de Educação foram 

realizados utilizando como tipo de estudo a pesquisa quantitativa, de levantamento. Para 

Silveira e Córdova (2009), entre as vantagens desse procedimento de estudo está o 

conhecimento direto da realidade e obtenção de dados que possibilitam uma riqueza na 

análise, tal qual observado nos estudos analisados. 

Além disso, nos artigos relacionados à área de Educação, analisamos e 

sintetizamos o perfil dos participantes de cada estudo, conforme demostrado no Quadro 

14. 

Quadro 14 – Perfil dos Participantes das Pesquisas na Área de Educação 

 

Título do Estudo Perfil dos Participantes 

A Genetic Study of Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder, 

Conduct Disorder, Oppositional 

Defiant Disorder and Reading 

Disability: Aetiological overlaps 

and implications 

2040 famílias de gêmeos (crianças e adolescentes) do 

Projeto Australiano Australian Twin ADHD Project 

Preschool twin study of the relation 

between attention-deficit/ 

hyperactivity disorder and 

prereading skills 

809 pares de gêmeos, com idade média de 5 anos, 

testados antes de entrar no jardim de infância. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Conforme evidenciado pelas informações do Quadro 14, ambos os estudos foram 

realizados com gêmeos, o que parece permitir alcançar um nível mais controlável de 

semelhança genética, além dos participantes gêmeos apresentarem idades semelhantes e 

compartilharem, ainda que parcialmente, do mesmo ambiente na infância, contribuindo 

assim para a expansão do conhecimento científico sobre a relação existente entre 

dificuldades de leitura e o TDAH. A respeito do projeto australiano citado no primeiro 

estudo, trata-se de uma iniciativa de David Hay e Florence Levy (dois dos autores do 

estudo analisado), que iniciou em 1991, com o objetivo principal de constituir um banco 

de dados composto por gêmeos e seus irmãos, durante um período de 10 anos, para 

determinar o padrão de desenvolvimento do TDAH, por meio de análises genéticas e 

contribuições ambientais. Quanto ao segundo estudo, verifica-se a importância de 

investigar a possível relação entre dificuldades de pré-leitura e sintomas de TDAH, antes 

da criança entrar na escola, pois conforme já discutido, o tratamento do transtorno, bem 

como as intervenções clínicas e pedagógicas devem iniciar o mais brevemente possível, 

a fim de evitar dificuldades de leitura e aprendizagem posteriores. 
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3.3.1 Sistematização dos estudos da área de Educação 

 

A seguir, passamos a apresentar a sistematização dos principais assuntos 

abordados nos estudos relacionados à área de Educação, tendo a Psicolinguística, a 

Linguística e a Psicologia Cognitiva como embasamento teórico. 

No artigo de Martin, Levy, Pieka e Hay (2007), os autores realizaram um estudo 

genético sobre o TDAH, o transtorno de conduta, o transtorno de oposição desafiante e a 

dificuldade em leitura, bem como suas sobreposições e implicações etiológicas. Desse 

modo, o estudo evidencia que o TDAH comumente co-ocorre com o transtorno de 

oposição desafiante, o transtorno de conduta e as dificuldades de leitura. Para os autores, 

estudos com gêmeos são uma abordagem importante no sentido de compreender e 

modelar as causas potenciais dessas comorbidades. Para tanto, modelos genéticos 

univariados e bivariados foram ajustados ao relato materno de 2040 famílias de gêmeos 

do Projeto Australiano “Australian Twin ADHD Project”. Todas as medidas mostraram 

uma herdabilidade de mais de 0,8, exceto para o subtipo combinado de TDAH com uma 

herdabilidade de 0,69 e um ambiente comum de 0,19. Cerca de um terço da variação 

genética no TDAH foi compartilhada com os outros comportamentos, sendo a maior 

sobreposição com o transtorno de oposição desafiante. Esse estudo traz um dado 

importante para o campo educacional, pois demonstra que o TDAH geralmente vem 

acompanhado de outras comorbidades, consoante aos estudos de Riesgo (2006) e 

Wehmeier, Schacht e Barkley (2010), os quais também evidenciam que raramente o 

TDAH se manifesta de forma isolada, pois frequentemente está associado a outros 

transtornos. Dentre eles, destaca-se o transtorno de oposição desafiante, já discutido na 

seção 1.1.4 de nosso estudo, tendo como característica essencial um padrão frequente e 

persistente de humor irritável, de comportamento questionador/desafiante e de índole 

vingativa (DSM-V, 2014). A falta de conhecimento e compreensão deste padrão de 

comportamento pode fazer com que professores o confundam com falta de educação. 

Portanto, mais uma vez é verificada a importância do docente ter ao menos uma noção 

acerca dos transtornos que podem afetar a aprendizagem e o desenvolvimento do aluno, 

a fim de que possa contribuir de forma positiva nesse processo. 

O estudo de Willcutt et al. (2007) também apresenta um estudo com gêmeos, no 

qual os autores afirmam que numerosos são os estudos que têm examinado a etiologia da 

associação entre dificuldades de leitura e o TDAH em crianças com idade escolar, no 

entanto, pouco se sabe sobre a relação entre habilidades de pré-leitura e o TDAH, antes 

do início da instrução formal da leitura. Desse modo, uma amostra populacional de 809 
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pares de gêmeos, com idade média de 5 anos, completou uma extensa bateria de tarefas 

de pré-leitura, e os pais de cada gêmeo completaram uma escala de avaliação de TDAH. 

As análises realizadas indicaram que a correlação fenotípica entre desatenção e 

desempenho de pré-interpretação é atribuível a influências genéticas comuns, consistente 

com resultados obtidos em estudos de gêmeos mais velhos. Sendo assim, embora sejam 

necessárias pesquisas adicionais para testar modelos causais em crianças menores de 

cinco anos, esses resultados são mais consistentes com a hipótese de que dificuldades de 

leitura e desatenção são atribuíveis a influências genéticas comuns. Esse estudo 

demonstra que pode haver uma influência genética nas dificuldades de leitura, 

relacionadas ao TDAH, desde a primeira infância.  

Diante desse contexto, apresentamos o Quadro 15, a seguir, com as principais 

implicações pedagógicas evidenciadas nos estudos da área de Educação. 

  

Quadro 15 – Principais implicações pedagógicas evidenciadas nos artigos de Educação 

 

 

Principais implicações pedagógicas dos estudos em Educação 

 

O TDAH comumente está associado a outros transtornos, e por isso, faz-se necessário que os 

professores tenham ao menos uma noção sobre o transtorno e suas comorbidades. 
O transtorno de oposição desafiante é a comorbidade que mais se sobrepõe em escolares com 

TDAH, sendo também o qual traz mais desafios para o trabalho docente, pois o professor deve 

procurar manter a calma e ter um relacionamento amigável com o aluno, a fim de evitar 

desgaste emocional para o profissional e para o aprendiz. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Pelo quadro acima, podemos perceber o quão importante é o papel do professor 

que atua no cotidiano escolar junto aos alunos que possuem o TDAH, pois  além da 

necessidade de possuir ao menos uma noção acerca do transtorno, bem como das 

possíveis comorbidades que o acompanham, é necessário ainda que esse profissional 

saiba como trabalhar de forma diferenciada com esses alunos, a fim de poder ajudá-los 

no processo de ensino e aprendizagem, bem com evitar que haja estresse emocional para 

o professor e para o aluno. 

Desse modo, conhecidos os estudos da área da Educação, passamos à análise 

sistemática dos estudos selecionados no campo da Psicologia. 
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3.4 Análise dos Artigos mapeados na área de Psicologia 

 

Na sequência de nosso estudo, passamos a apresentar os artigos relacionados à 

área de Psicologia, considerando os periódicos eletrônicos com estratificação A1 e A2, 

no período de 2007 a 2017, dispostos no Quadro 16. 

 

Quadro 16 - Síntese dos Artigos Selecionados na Área de Psicologia 

 

Periódicos 

Psicologia 

Qualis A1 

A
n

o
 

Título do 

Estudo 
Autor(es) 

Objetivo do 

Estudo 

Metodologia 

Utilizada 

Principais 

Conclusões 

 

1 

A
rc

h
iv

es
 o

f 
C

li
n

ic
al

 N
eu

ro
p

sy
ch

o
lo

g
y

 

2
0

1
4
 

Impact of 

Working 

Memory and 

Processing 

Speed on 

Reading 

Comprehension 

Performance in 

ADHD. 

C Noggle 

J Thompson 

J Davis 

Investigar o 

papel da 

memória 

operacional e a 

velocidade de 

processamento 

no desempenho 

da compreensão 

de leitura de 

crianças e 

adolescentes 

com TDAH. 

Participaram do 

estudo 136 

crianças e 

adolescentes com 

TDAH que 

completaram o  

WISC-IV (Teste 

de Escala de 

Inteligência) e o 

WJ-III-

Achievement. 

(Teste para medir 

habilidades 

intelectuais e 

conquistas 

acadêmicas) 

Tanto a memória 

de trabalho 

quanto a 

velocidade de 

processamento 

possuem papel 

importante no 

desempenho de 

compreensão de 

leitura de crianças 

e adolescentes 

com TDAH. Ao 

comparar os dois, 

observa-se uma 

relação mais forte 

entre a memória 

de trabalho e a 

compreensão. 

2 

A
rc

h
iv

es
 o

f 
C

li
n

ic
al

 N
eu

ro
p

sy
ch

o
lo

g
y

 

2
0

1
4
 

Adolescent 

Readers: 

Neuropsycholog

ical Profile and 

ADHD 

Symptoms in 

Childhood 

V Plourde 

M Boivin 

M Brendgen 

F Vitaro 

G Dionne 

Identificar um 

grupo de 

adolescents 

considerados 

“leitores lentos” 

e testar 

retrospectiva- 

mente quais os 

sintomas de 

TDAH e os 

processos 

neuropsicológi-

cos afetados aos 

8 anos de idade. 

Os participantes 

foram testados em 

medidas de 

leitura, sintomas 

de TDAH, 

habilidades 

verbais e não 

verbais. Os 

leitores que 

gastaram mais de 

180 segundos 

para ler o teste 

Alouette-R (Teste 

de Avaliação de 

leitura) foram 

classificados 

como leitores 

lentos (n = 46). 

Esses leitores 

foram 

comparados com 

os outros em 

habilidades de 

leitura e sintomas 

de TDAH. 

Os adolescentes 

que liam mais 

devagar já 

apresentavam 

mais sintomas de 

desatenção e 

dificuldades de 

leitura, análise 

fonológica e 

nomeação rápida 

quando eram 

crianças, 

ressaltando a 

necessidade de 

intervir para 

evitar dificuldades 

posteriores de 

leitura. 



124 
 

3 

A
rc

h
iv

es
 o

f 
C

li
n

ic
al

 N
eu

ro
p

sy
ch

o
lo

g
y

 

2
0

1
3
 

Performance 

Lapses in 

Children with 

Attention-

Deficit/ 

Hyperactivity 

Disorder 

Contribute to 

Poor Reading 

Fluency 

Lisa A. 

Jacobson; 

Matthew 

Ryan; 

Martha B. 

Denckla; 

Stewart H.  

Mostofsky; 

Mark 

Mahone 

Examinar a 

variabilidade da 

resposta durante 

uma tarefa 

computadoriza-

da de tempo de 

reação simples 

em 67 crianças 

com TDAH. 

Foram realizadas 

análises que 

separaram a 

distribuição do 

tempo de resposta 

em componentes 

normais e 

exponenciais e 

então a associação 

de cada um com a 

fluência da leitura 

foi examinada. 

As crianças com 

TDAH 

demonstraram 

tempo de reação 

significativamente 

mais lento. Após 

o controle da 

gravidade dos 

sintomas de 

TDAH, os 

componentes 

exponenciais 

foram 

significativamente 

associados à 

fluência de leitura 

reduzida, mas não 

à precisão da 

leitura de palavras 

isoladas. 

4 

B
ra

in
 a

n
d

 C
o

g
n

it
io

n
 

2
0

1
5
 

Neural 

 dysfunction in 

ADHD with 

Reading 

Disability 

during a word 

rhyming 

Continuous 

Performance 

Task 

B.Mohl; 

N.Ofen; 

L.L.Jones; 

A.L.Robin; 

D.R. 

Rosen 

Berga; 

V.A. 

Diwadkar; 

J.E.Casey; 

J.A.Stanley 

Avaliar as 

diferenças de 

ativação 

funcional em 

fonologia e 

áreas 

relacionadas à 

atenção entre 

meninos com 

TDAH e 

dificuldades de 

leitura, durante 

um teste de 

Performance 

Contínua com 

palavras que 

rimam. 

Os participantes 

da pesquisa 

realizaram um 

teste no qual as 

palavras deveriam 

rimar com uma 

palavra-alvo, 

sendo essas 

palavras 

apresentadas 

visualmente em 

blocos de 90 

segundos. 

O desempenho 

comportamental 

não foi diferente 

entre os grupos. 

Houve 

hipoativação do 

hemisfério 

esquerdo, em 

áreas relacionadas 

à leitura nos 

participantes com 

TDAH e 

dificuldades de 

leitura, mas não 

no TDAH sem 

dificuldades de 

leitura. Já no 

hemisfério direito, 

áreas de atenção 

mostraram 

alterações no 

grupo com 

TDAH. 

5 

B
ri

ti
sh

 J
o

u
rn

al
 o

f 
E

d
u

ca
ti

o
n

al
 

P
sy

ch
o

lo
g

y
 

2
0

1
3
 

Reading and 

listening 

comprehension 

and their 

relation to 

inattention and 

hyperactivity 

Kate Cain; 

Simon 

Bignell 

Examinar como 

as habilidades 

de compreensão 

de leitura e 

escuta estão 

relacionadas à 

desatenção e 

hiperatividade/ 

Impulsividade. 

Grupos separados 

de crianças de 7 a 

11 anos 

participaram do 

estudo. Em ambos 

os estudos, foram 

usadas avaliações 

de desatenção e 

hiperatividade / 

impulsividade 

feitas pelos 

professores para 

identificar três 

grupos com risco 

de TDAH. 

Os problemas de 

compreensão de 

leitura em 

crianças com 

dificuldades de 

atenção estão 

relacionados à má 

leitura de 

palavras. A 

compreensão 

auditiva é 

particularmente 

vulnerável em 

crianças com 

risco de TDAH. 
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6 

C
h

il
d

 N
eu

ro
p

sy
ch

o
lo

g
y

 

2
0

1
1
 

Working 

memory 

influences 

processing 

speed and 

reading fluency 

in ADHD 

Lisa A. 

Jacobson; 

Matthew 

Ryan; 

Rebecca B. 

Martin; 

Joshua 

Ewen; 

Stewart H. 

Mostofsky; 

Martha B. 

Denckla; 

Mark 

Marone 

Desconstruir a 

velocidade de 

processamento, 

a fim de 

determinar quais 

componentes do 

controle 

executivo 

melhor 

explicam os 

déficits de 

velocidade de 

processamento 

relacionados à 

fluência da 

leitura no 

TDAH. 

Os participantes 

(41 com TDAH e 

21 controles), com 

idades entre 9 e 14 

anos, selecionados 

por distúrbios de 

linguagem, leitura 

de palavras e 

transtornos 

psiquiátricos, 

receberam medidas 

de velocidade de 

cópia, velocidade 

de processamento, 

fluência de leitura, 

memória de 

trabalho, tempo de 

reação, inibição e 

atenção auditiva. 

Em comparação 

com os controles, 

as crianças com 

TDAH 

apresentaram 

fluência de leitura 

oral e silenciosa, 

bem como a 

velocidade de 

processamento 

reduzida. Em 

contraste, os 

grupos não 

diferiram na 

velocidade de 

cópia. 

7 

C
h

il
d

 N
eu

ro
p

sy
ch

o
lo

g
y
 

2
0

0
7
 

Inter- 

relationships 

between 

Reading 

Disability and 

Attention-

Deficit/ 

Hyperactivity 

Disorder 

Bennett A. 

Shaywitz; 

Jack M. 

Fletcher; 

John M. 

Holahan; 

Abigail E. 

Shneider; 

Karen E. 

Marchione; 

Karla K. 

Stuebing; 

David J. 

Francis; 

Donald P. 

Shankweiler; 

Leonard 

Katz; 

Isabelle Y. 

Liberman; 

Sally E. 

Shaywitz 

Examinar a 

hipótese de que 

as dificuldades 

de leitura e o 

TDAH 

representam 

entidades 

diagnósticas 

separadas que 

frequentemente 

co-ocorrem no 

mesmo 

indivíduo. 

Investigar a 

relação existente 

entre dificuldades 

de leitura e 

TDAH 

As dificuldades 

de leitura são 

caracterizadas por 

déficits no 

sistema de 

linguagem, em 

particular no 

processamento 

fonológico. Em 

contraste, esses 

déficits 

linguísticos não 

são característicos 

do TDAH, a 

menos que o 

TDAH esteja 

associado às 

dificuldades de 

leitura. 

8 

D
ev

el
o

p
m

en
t 

an
d

 P
sy

ch
o
p

at
h
o

lo
g

y
 

2
0

1
6
 

Phenotypic and 

genetic 

 associations 

between reading 

and attention-

deficit/ 

hyperactivity 

disorder 

dimensions in 

adolescence 

Vickie 

Plourde; 

Michel 

Boivin; 

Mara 

Brendgen; 

Frank 

Vitaro; 

Ginette 

Dionne 

Examinar a 
etiologia 

genética e 

ambiental das 

associações entre 

desatenção e 

hiperatividade 

relatados pelos 

pais e precisão 

de leitura, 

velocidade de 

leitura e leitura 

de palavras em 

uma amostra de 

gêmeos de base 

populacional 

(Quebec 

Newborn Twin 

Study). 

Examinar a 

etiologia genética 

e ambiental das 

associações entre 

desatenção e 

hiperatividade 

relatados pelos 

pais, precisão de 

leitura, velocidade 

de leitura e leitura 

de palavras em 

uma amostra de 

base populacional 

de gêmeos 

(Quebec Newborn 

Twin Study).  

Os resultados 

fenotípicos 

mostraram que 

quando as 

habilidades não 

verbais e verbais 

eram controladas, a 

desatenção, mas 

não a 

hiperatividade / 

impulsividade, era 

um modesto e 

significativo 

preditor de 

acurácia de leitura, 

velocidade de 

leitura e leitura de 

palavras.  
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9 

D
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o

p
m

en
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l 
N

eu
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p
sy
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o

lo
g

y
 

2
0

0
9
 

Attention 

deficits and 

reading 

disabilities: Are 

immediate 

memory defects 

additive? 

Brian D. 

Johnson 

Elizabeth M. 

Altmaier 

Lynn C. 

Richman 

 

Examinar a 

interação dos 

déficits de 

atenção e 

dificuldades de 

aprendizagem 

nas habilidades 

de memória 

imediata das 

crianças. 

Crianças com 

TDAH e crianças 

com dificuldade 

de aprendizagem 

na leitura foram 

submetidas ao 

Color Span Test, 

um teste de 

memória visual e 

verbal imediata. 

Os resultados 

revelaram que, em 

geral, crianças 

com déficits de 

atenção e 

comorbidade 

apresentaram 

maiores déficits 

de memória, 

sugerindo que a 

dificuldade de 

leitura teve um 

“efeito aditivo”. 

10 

F
ro

n
ti

er
s 

in
 P

sy
ch

o
lo

g
y

 

2
0

1
5
 

Visual 

processing in 

reading 

disorders and 

attention-deficit/ 

hyperactivity 

disorder and its 

contribution to 

basic reading 

ability 

Michelle Y. 

Kibby 

Sarah M. 

Dyer 

Sarah A. 

Vadnais 

Audreyana 

C. Jagger 

Gabriel A. 

Casher 

Maria Stacy 

Verificar se as 

crianças com 

dificuldades de 

leitura e as com 

TDAH possuem 

desempenho 

pior do que os 

controles em 

uma medida de 

discriminação 

visual. 

Foram utilizados 

o teste WISC-III 

(Escala de 

Inteligência para 

crianças) e o 

Teste de 

Percepções 

Perceptuais 

Visuais-Revisadas 

(Gardner, 1996), 

visto que a 

discriminação 

visual é uma 

medida de 

percepção visual 

que requer 

discriminação 

entre figuras 

geométricas 

complexas 

semelhantes. 

 

Os resultados 

sugerem que há 

um déficit na 

discriminação 

visual das 

crianças com 

TDAH, que está 

relacionado à 

capacidade básica 

de leitura. 

11 

F
ro

n
ti

er
s 

in
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ch

o
lo

g
y

 

2
0

1
5
 

Performance-

based tests 

versus 

behavioral 

ratings in the 

assessment of 

executive 

functionning in 

preschoollers: 

associations 

with ADHD 

symptoms and 

reading 

achievement 

Ana 

Miranda; 

Carla 

Colomer; 

Jessica 

Mercader; 

M. 

Inmaculada 

Fernández; 

M. Jesús 

Presentación 

Analisar a 

relação entre o 

desempenho de 

pré-escolares 

nos testes de 

Memória de 

Trabalho, 

Inibição e 

funções 

executivas, bem 

como estudar o 

valor preditivo 

das diferentes 

medidas das 

funções 

executivas nos 

comportamentos 

de desatenção e 

hiperatividade / 

impulsividade e 

nos indicadores 

de desempenho 

de leitura de 

palavras. 

Participaram do 

estudo 209 

crianças no último 

ano de pré-escola, 

seus professores e 

suas famílias. 

Testes baseados 

em desempenho 

de Memória de 

Trabalho e 

Inibição foram 

administrados, 

bem como 

medidas de leitura 

de palavras. Os 

pais e professores 

preencheram as 

escalas de 

avaliação das 

funções 

executivas e os 

comportamentos 

típicos da 

sintomatologia do 

TDAH. 

Ambas as escalas 

de avaliação e os 

testes baseados 

em desempenho 

foram preditores 

significativos de 

comportamentos 

de desatenção e 

hiperatividade/ 

impulsividade. O 

Inventário de 

Avaliação do 

Comportamento 

da Função 

Executiva 

explicou uma 

porcentagem 

maior de variação 

no caso da 

sintomatologia do 

TDAH, enquanto 

os testes baseados 

no desempenho 

explicaram o grau 

de realização da 

leitura em maior 

grau. 
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Examining 

Associations 

Among ADHD, 

Homework 

Behavior, and 

Reading 

Comprehension: 

A Twin Study 

Callie W. 

Little; 

Sara A. 

Hart; 

Christopher 

Schatschnei- 

der; 

Jeanette 

Taylor 

Esta 

investigação 

buscou ampliar 

o conhecimento 

anterior, 

fornecendo 

informações 

sobre como o 

TDAH e o 

comportamento 

dos trabalhos de 

casa feitos de 

forma regular 

podem 

influenciar na 

compreensão da 

leitura. 

Usando um 

desenho 

geneticamente 

sensível, este 

estudo examinou 

as influências 

genéticas e 

ambientais sobre 

e entre o TDAH, 

o comportamento 

dos trabalhos de 

casa e a 

compreensão da 

leitura.  

Influências 

genéticas 

sobrepostas foram 

encontradas entre 

o TDAH, o 

comportamento 

dos trabalhos de 

casa e a 

compreensão da 

leitura, mas 

nenhuma 

influência 

ambiental 

compartilhada 

entre os três. No 

entanto, as 

influências 

ambientais 

compartilhadas se 

sobrepuseram 

entre o 

comportamento 

dos trabalhos de 

casa e a 

compreensão da 

leitura. 

13 
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u
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L
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The Co-

occurrence of 

Reading 

Disorder and 

ADHD: 

Epidemiology, 

Treatment, 

Psychosocial 

Impact, and 

Economic 

Burden 

Chris C. 

Sexton; 

Heather L. 

Gelhorn; 

Jill A. Bell; 

Peter M. 

Classi 

Resumir a 

epidemiologia, 

as estratégias de 

tratamento, o 

impacto 

psicossocial e a 

carga 

econômica 

associada à co-

ocorrência das 

dificuldades de 

leitura e o 

TDAH 

Por meio de 

revisão, resumir a 

epidemiologia, as 

estratégias de 

tratamento, o 

impacto 

psicossocial e a 

carga econômica 

associada à co-

ocorrência das 

dificuldades de 

leitura e o TDAH 

Déficits genéticos 

e 

neuropsicológicos 

comuns podem 

explicar 

parcialmente o 

alto grau de 

sobreposição 

entre dificuldades 

de leitura e o 

TDAH. As 

crianças que 

enfrentam os 

problemas 

aditivos de ambos 

os transtornos 

estão em maior 

risco de fracasso 

acadêmico e 

consequências 

psicossociais. 
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Combined 

Modality 

Intervention for 

ADHD With 

Comorbid 

Reading 

Disorders: A 

Proof of 

Concept Study 

Rosemary 

Tannock; 

Jan C. 

Frijters; 

Rhonda 

Martinussen; 

Erin 

Jacquelyn 

White; 

Abel 

Ickowicz; 

Nancy J. 

Benson; 

Maureen W. 

Lovett 

Avaliar a 

eficácia relativa 

de dois 

programas de 

leitura com e 

sem medicação 

adjuvante 

estimulante para 

crianças com 

TDAH e 

dificuldades de 

leitura 

comórbida. 

65 crianças foram 

designadas para 

programas 

acadêmicos 

intensivos de 

remediação em 

combinação com 

o metilfenidato de 

liberação imediata 

ou placebo. 

Procedimentos 

múltiplos cegos 

foram usados para 

medicação / 

placebo, 

administrados 2 x 

ao dia. As 

crianças 

receberam 35 

horas de instrução 

em 10 semanas. 

As habilidades 

comportamentais 

e de leitura das 

crianças foram 

avaliadas antes e 

depois da 

intervenção. 

 A medicação 

estimulante 

produziu efeitos 

benéficos 

esperados em 

sintomas 

comportamentais 

hiperativos / 

impulsivos 

(relatados por 

professores em 

sala de aula), mas 

nenhum em 

leitura. As 

crianças que 

receberam um 

programa de 

leitura mostraram 

maiores ganhos 

do que os 

controles em 

múltiplas medidas 

padronizadas de 

leitura e 

habilidades 

relacionadas 

(independente- 

mente do status da 

medicação). 

15 
Plos 

One 2
0

1
4
 

Shared 

Cognitive 

Impairments 

and Aetiology 

in ADHD 

Symptoms and 

Reading 

Difficulties 

Celeste H. 

M. Cheung; 

Alexis C. 

Frazier-

Wood; 

Philip 

Asherson; 

Fruhling 

Rijsdijk; 

Jonna Kuntsi 

Verificar quais 

comprometi-

mentos 

cognitivos 

compartilham a 

via etiológica, 

subjacente à co-

ocorrência dos 

sintomas 

de TDAH e 

dificuldade de 

leitura. 

Foram realizadas 

análises de 

modelagem de 

equações 

estruturais 

multivariadas nas 

avaliações de pais 

e professores nos 

domínios de 

sintomas de 

TDAH, 

classificações de 

dificuldades de 

leitura e dados 

cognitivos em 

resposta à 

inibição, 

variabilidade de 

tempo de reação, 

memória verbal 

de curto prazo, 

memória de 

trabalho e 

impulsividade de 

escolha, de uma 

amostra 

populacional de 

1.312 gêmeos 

com idade entre 7 

e 10 anos. 

Três processos 

cognitivos 

mostraram 

associações 

fenotípicas e 

genéticas 

significativas com 

sintomas de 

desatenção e 

dificuldades de 

leitura: 

variabilidade de 

tempo de reação, 

memória de 

trabalho e 

memória de curto 

prazo. Enquanto o 

memória de curto 

prazo capturou 

apenas 11% do 

risco genético 

compartilhado 

entre desatenção e 

dificuldades de 

leitura, as 

estimativas 

aumentaram um 

pouco para 

memória de 

trabalho (21%) e 

variabilidade de 

tempo de reação 

(28%) 
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Children with 

ADHD 

Symptoms Have 

a Higher Risk 

for Reading, 

Spelling and 

Math 

Difficulties in 

the GINIplus 

and LISAplus 

Cohort Studies 

Darina 

Czamara, 

Carla M. T. 

Tiesler, 

Gabriele 

Kohlböck, 

Dietrich 

Berdel, 

Barbara 

Hoffmann, 

Carl-Peter 

Bauer, 

Sibylle 

Koletzko, 

Beate Schaaf, 

Irina 

Lehmann, 

Olf Herbarth, 

Andrea von 

Berg, 

Bertram 

Müller-

Myhsok, 

Gerd 

Schulte-

Körne, 

Joachim 

Heinrich 

Investigar a 

comorbidade 

existente entre 

sintomas de 

TDAH e 

dificuldades de 

leitura / 

ortografia e 

matemática. 

Foi investigada a 

comorbidade entre 

os sintomas de 

TDAH e 

dificuldades de 

leitura / ortografia 

e matemática em 

dois estudos de 
9coorte: o 

LISAplus 

(Influência dos 

Fatores de Estilo 

de Vida no 

Desenvolvimento 

do Sistema 

Imunitário e 

Alergias na 

Alemanha Oriental 

e Ocidental mais a 

influência do meio 

ambiente e da 

genética) e o 

GINIplus (Estudo 

Infantil Alemão 

sobre a influência 

da Intervenção 

Nutricional mais 

influências 

ambientais e 

genéticas no 

desenvolvimento 

de alergia). 

As crianças com 

sintomas de 

TDAH tiveram 

um risco 

significativamente 

maior de 

apresentar 

dificuldades de 

leitura / ortografia 

em comparação 

com crianças sem 

sintomas de 

TDAH. Para as 

dificuldades de 

matemática, a 

associação foi 

semelhante. 

Nossos resultados 

reforçam a 

hipótese de que o 

TDAH e os 

transtornos de 

aprendizagem são 

comórbidos e 

compartilham, 

pelo menos 

parcialmente, o 

mesmo processo 

subjacente. 
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Habilidades 

Lingüísticas y 

Ejecutivas en el 

Trastorno por 

Déficit de 

Atención 

(TDAH) e en las 

Dificultades de 

Comprensión 

Lectora (DCL) 

Ana 

Miranda 

Casas; 

María 

Inmaculada 

Fernández 

Andrés; 

Rosa García 

Castellar; 

Belén 

Roselló 

Mirand; 

Carla 

Colomer 

Diago 

Estudar a 

possível 

especificidade 

de déficits no 

funcionamento 

linguístico e 

executivo de 

alunos com 

TDAH e 

dificuldades de 

compreensão 

leitora e 

conhecer o 

perfil de déficits 

do grupo 

comórbido. 

Participaram do 

estudo 84 crianças 

entre 12 e 16 

anos, divididas 

em quatro grupos 

com igual número 

de sujeitos e 

grupo de 

comparação (sem 

TDAH e sem 

dificuldades de 

leitura). Foram 

medidos o 

vocabulário, a 

compreensão oral, 

o acesso ao 

léxico, a memória 

verbal e espacial, 

a atenção e a 

inibição. 

Os resultados 

indicam que o grupo 

TDAH + 

dificuldades de 

leitura apresenta 

mais déficits 

linguísticos, 

seguidos pelo grupo 

com dificuldades de 

leitura. Por outro 

lado, os três grupos 

com problemas 

apresentam pior 

desempenho na 

memória de 

trabalho do que o 

grupo de 

comparação, 

enquanto os dois 

grupos com TDAH 

apresentam mais 

problemas de 

atenção e inibição. 

Isso sugere uma 

certa dissociação 

dos déficits 

linguístico e 

executivo. 

                                                           
9 Estudo de coorte é uma forma de pesquisa observacional, no qual os indivíduos são classificados (ou 

selecionados) tendo em comum um evento que se deu no mesmo período, objetivando estabelecer uma 

causa entre os eventos a que o grupo foi exposto, sendo seguidos para avaliar a incidência da 

doença/transtorno, em determinado período de tempo (OLIVEIRA; PARENTE, 2010). 
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The role of 

sustained 

attention and 

display medium 

in reading 

comprehension 

among 

adolescents with 

ADHD and 

without it 

Pnina Stern; 

Lilach 

Shalev 

Investigar a 

relação entre 

atenção 

sustentada e 

compreensão da 

leitura entre 

adolescentes 

com e sem 

TDAH. Outro 

objetivo foi 

examinar o 

impacto de duas 

manipulações 

do texto sobre a 

eficiência da 

compreensão de 

leitura: 

Espaçamento e 

Tipo de 

apresentação. 

A compreensão 

leitora de dois 

grupos de 

adolescentes (com 

TDAH e 

controles) foi 

avaliada e 

comparada em 

quatro condições 

diferentes (padrão 

impresso, 

espaçamento 

impresso, padrão 

na tela do 

computador, 

espaçamento na 

tela do 

computador). 

Além disso, os 

participantes 

completaram uma 

tarefa visual de 

atenção 

sustentada. 

Diferenças 

significativas na 

compreensão de 

leitura e na 

atenção 

sustentada foram 

obtidas entre os 

grupos. O 

espaçamento e o 

tipo de 

apresentação 

afetaram 

diferentemente a 

compreensão de 

leitura de acordo 

com o nível de 

atenção 

sustentada. 
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Reading 

comprehension 

in adolescents 

with ADHD: 

Exploring the 

poor 

comprehender 

profile and 

individual 

differences in 

vocabulary and 

executive 

functions 

Rhonda 

Martinussen; 

Genevieve 

Mackenzie 

Investigar a 

compreensão de 

leitura em 

jovens com e 

sem diagnóstico 

de TDAH. 

Os participantes 

realizaram os 

testes de 

quociente de 

inteligência não 

verbal, 

vocabulário 

expressivo, 

identificação de 

palavras, 

compreensão em 

leitura, 

matemática e o 

teste de Conners 

para avaliar as 

funções 

executivas. 

Os jovens com 

TDAH tiveram 

uma pontuação 

significativamente 

menor em 

compreensão 

leitora, devido à 

deficiências no 

vocabulário 

expressivo, 

raciocínio 

matemático, 

expressão escrita 

e alterações nas 

funções 

executivas. 
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Evaluating 

Reading and 

Metacognitive 

Deficits in 

Children and 

Adolescents 

with Attention 

Deficit  

Hyperactivity 

Disorder 

Jesús Mª 

Alvarado; 

Aníbal 

Puente; 

Virginia 

Jiménez; 

Lorena 

Arrebillaga 

Analisar a 

competência de 

leitura e as 

estratégias 

metacognitivas 

dos 

participantes 

enquanto 

realizam tarefas 

de compreensão 

de leitura. 

187 escolares 

argentinos (94 

controles e 93 

com TDAH) 

foram avaliados 

utilizando uma 

escala de 

conscientização 

de leitura e uma 

adaptação para o 

espanhol do 

inventário de 

estratégias de 

leitura. Além 

disso, para 

conhecer o nível 

de compreensão 

da leitura, vários 

textos 

selecionados do 

teste de avaliação 

do processo de 

leitura foram 

aplicados.  

Os escolares com 

TDAH 

apresentaram um 

desempenho 

inferior nos testes 

de compreensão 

de leitura em 

comparação ao 

grupo controle; 

entretanto, nossos 

resultados 

sugerem que essas 

dificuldades não 

derivam de 

problemas de 

compreensão, mas 

sim de alterações 

em suas funções 

executivas. 

 

Periódicos 

Psicologia 

Qualis A2 

A
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o
 

Título do 

Estudo 
Autor(es) 

Objetivo do 

Estudo 

Metodologia 

Utilizada 

Principais 

Conclusões 
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Psychostimulant 

and Sensory 

Stimulation 

Interventions 

That Target the 

Reading and 

Math Deficits of 

Students With 

ADHD 

Sydney S. 

Zentall; 

Kinsey 

Tom-

Wright; 

Jiyeon Lee 

Resumir os 

déficits 

acadêmicos em 

matemática e 

leitura, 

possíveis 

contribuintes 

teóricos para 

esses déficits, 

intervenções 

psicoestimulan-

tes e 

intervenções 

paralelas 

envolvendo 

estimulação 

sensorial, em 

estudantes com 

TDAH. 

Um exame 

abrangente da 

literatura foi 

realizado.  

Os estudantes 

com TDAH sem 

co-ocorrência de 

dificuldades 

tiveram menos 

déficits em leitura 

que em 

matemática, assim 

como 

demonstraram 

também menos 

déficits que 

aqueles que 

possuem 

comorbidades 

associadas ao 

TDAH. 
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Differential 

Effect of 

Cognitive 

Training on 

Executive 

Functions and 

Reading 

Abilities in 

Children With 

ADHD and in 

Children With 

ADHD 

Comorbid With 

Reading 

Difficulties 

Tzipi 

Horowitz-

Kraus 

Examinar o 

efeito 

diferencial de 8 

semanas de 

treinamento 

cognitivo em 

habilidades de 

leitura e em 

funções 

executivas, 

através do uso 

da 10tarefa de 

Wisconsin, em 

crianças com 

TDAH e em 

crianças com 

TDAH + 

dificuldades de 

leitura 

Os participantes 

receberam 8 

semanas de 

treinamento 

cognitivo em 

habilidades de 

leitura e funções 

executivas, 

através do uso da 

tarefa de 

Wisconsin (Teste 

que avalia a 

capacidade do 

indivíduo 

raciocinar 

abstratamente) 

Maiores prejuízos 

na leitura e 

funções 

executivas, 

especialmente na 

velocidade de 

processamento, 

foram 

encontrados no 

grupo de crianças 

com TDAH + 

comorbidades no 

início do estudo. 

O grupo 

comórbido 

mostrou melhoras 

na maioria das 

medidas após o 

treinamento. 

23 

Jo
u

rn
al

 o
f 

A
tt

en
ti

o
n

 D
is

o
rd

er
s 

2
0

1
0
 

Inferential 

Processing and 

Comprehension 

Monitoring in 

Boys With 

ADHD 

Kristen S. 

Berthiaume 

Elizabeth P. 

Lorch 

Richard 

Milich 

Examinar a 

capacidade das 

crianças com 

TDAH para 

fazer inferências 

e monitorar a 

compreensão 

contínua dos 

textos, a fim de 

esclarecer suas 

dificuldades 

acadêmicas. 

Participaram do 

estudo 29 

meninos com 

TDAH e 41 

meninos de 

comparação, com 

idades entre 7 e 

12 anos. Três 

tarefas mediram 

como os meninos 

faziam 

inferências, 

particularmente 

inferências 

explicativas, e 

como eles 

monitoravam sua 

compreensão dos 

eventos da 

história, bem 

como as conexões 

entre essas 

tarefas. 

Meninos com 

TDAH 

demonstraram 

mais dificuldades 

em fazer 

inferências 

apropriadas, 

particularmente 

inferências 

explicativas. Eles 

também tiveram 

mais problemas 

para identificar 

inconsistências de 

texto. 

                                                           
10 O Teste Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST) é um instrumento que foi desenvolvido em 1948 

para avaliar a capacidade do indivíduo raciocinar abstratamente e modificar suas estratégias cognitivas 

como resposta a alterações nas contingências ambientais. Para tanto, o teste é composto de dois baralhos 

idênticos com 64 cartas cada e quatro cartas-estímulo, fornecendo escores quanto aos acertos, assim como 

apontando fontes de dificuldade nas tarefas. Além de avaliar a capacidade de raciocínio abstrato, o WCST 

também tem sido progressivamente utilizado em pesquisas sobre lesões e disfunções do lobo frontal 

(HEATON; CHELUNE; TALLEY; KAY; CURTISS, 2004).  
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Online 

inferential and 

textual 

processing by 

adolescents with 

attention-

deficit/hyperacti

vity disorder 

during reading 

comprehension: 

Evidence from a 

probing method 

Menahem 

Yeari; 

Adi 

Avramovich; 

Rachel 

Schiff 

Examinar a 

ativação 

espontânea, 

imediata e / ou 

supressão de 

inferências 

preditivas, 

inferências 

retro-

explicativas e 

informações 

textuais 

evocadoras de 

inferência e 

como elas 

ocorrem on-line 

durante a 

compreensão de 

leitura por 

adolescentes 

com TDAH. 

Os participantes 

com e sem TDAH 

leram textos 

narrativos curtos, 

cada um dos quais 

incluía uma 

sentença 

preditiva, uma 

sentença de ponte 

que remetia à 

sentença preditiva 

por meio da 

atualização do 

evento previsto e 

duas sentenças 

intermediárias 

entre as sentenças 

preditivas e de 

ponte de transição 

do episódio 

principal. 

Facilidades de 

nomeação foram 

observadas para o 

grupo controle, 

mas não para o 

grupo TDAH, na 

resposta à 

inferência que 

seguiu as 

sentenças 

preditivas e de 

ponte, e às sondas 

que seguiram as 

sentenças 

preditivas. Os 

participantes com 

TDAH eram 

precisos, embora 

mais lentos, do 

que os controles 

em responder as 

perguntas de 

verdadeiro ou 

falso. 
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Nonword 

reading and 

Stroop 

interference: 

What 

differentiates 

attention-

deficit/hyperacti

vity disorder 

and reading 

disability? 

Christa 

Stubenrauch; 

Juliane 

Freund; 

Simone 

Alecu de 

Flers; 

Wolfgang 

Scharke; 

Mario 

Braun; 

Arthur M. 

Jacobs; 

Kerstin 

Konrad 

Verificar o 

mecanismo 

subjacente da 

associação entre 

os déficits de 

atenção e as 

dificuldades no 

desempenho de 

leitura. 

Em dois estudos 

consecutivos, 

crianças de 8 a 12 

anos TDAH e 

crianças com 

dificuldades de 

leitura foram 

examinadas 

usando um 

planejamento 

fatorial. Para 

delinear ainda 

mais o controle de 

interferências dos 

processos de 

leitura, utilizamos 

uma tarefa de 

leitura de palavra 

/ não-palavra 

autodidata recém-

desenvolvida e 

um paradigma de 

Stroop 

computadorizado 

modificado. 

Deficiências em 

não-palavras não 

eram específicas 

para dificuldades 

de leitura, mas 

também estavam 

presentes em 

crianças com 

TDAH. Além 

disso, as 

dificuldades de 

leitura, e não o 

TDAH, foram 

caracterizadas por 

um fraco controle 

de interferência 

na 11tarefa de 

Stroop. Esses 

achados 

questionam se 

déficits cognitivos 

únicos são 

específicos para 

TDAH ou 

dificuldades de 

leitura. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

                                                           
11 A tarefa de Stroop, desenhada por volta de 1930 por John Ridley Stroop, é uma das tarefas mais utilizadas 

na psicologia cognitiva, que põe em evidência a capacidade do sujeito para classificar a informação que o 

rodeia e reagir de modo seletivo a essa mesma informação, o que se designa por efeito Stroop 

(ESGALHADO, 2002).  
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Pela análise dos dados demonstrados no Quadro 16, foi possível destacar as 

temáticas que englobam a compreensão leitora de estudantes com TDAH, nos 25 artigos 

publicados em periódicos eletrônicos estratos A1 e A2, na área de Psicologia, no período 

de 2007 a 2017, bem como categorizar esses dados, que podem ser verificados na Tabela 

8, a seguir. 

 

Tabela 8 – Temáticas evidenciadas nos Artigos de Psicologia 

 

Temáticas 
Número 

de Artigos 

A relação existente entre o TDAH e as dificuldades de compreensão leitora. 12 

Programas de Intervenção e treinamento para o TDAH com transtorno da leitura 

como comorbidade. 

03 

Sintomas e lapsos de desempenho em leitura em crianças com TDAH  02 

Processamento inferencial por escolares com TDAH 02 

Comorbidade entre o TDAH e as dificuldades em leitura e matemática. 01 

Associação entre o TDAH, a tarefa de casa e a compreensão leitora. 01 

O impacto da memória de trabalho e da velocidade de processamento no 

desempenho da compreensão em leitura no TDAH. 

01 

A contribuição do processamento visual para capacidade básica de leitura  em 

crianças com transtornos de leitura e TDAH. 

01 

Habilidades linguísticas e executivas no TDAH e nas dificuldades de 

compreensão leitora. 

01 

Estratégias metacognitivas utilizadas por estudantes com TDAH no momento da 

leitura. 

01 

Total de Artigos 
25 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

As informações trazidas na Tabela 8 revelam que, dos 25 artigos científicos da 

área de Psicologia inventariados na pesquisa, 12 apresentam como tema a relação 

existente entre o TDAH e as dificuldades de leitura, demonstrando o quão relevante é este 

assunto para essa área do conhecimento. Ainda 03 artigos abordam programas de 

intervenção e treinamento para escolares com TDAH e transtorno de leitura como 

comorbidade. Os outros artigos abordam temas igualmente importantes para nosso 

estudo, como os sintomas e lapsos de desempenho em leitura em crianças com TDAH, o 

processamento inferencial realizado por escolares com o transtorno, a comorbidade entre 

o TDAH e as dificuldades tanto em leitura, quanto em matemática, bem como a 

associação entre o TDAH, a tarefa de casa e a compreensão leitora. Assuntos como o 

impacto da memória de trabalho e da velocidade de processamento no desempenho da 
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compreensão em leitura no TDAH, também foram abordados, assim como a contribuição 

do processamento visual para capacidade básica de leitura em crianças com dificuldades 

de leitura e TDAH. Da mesma forma, temáticas relacionadas ao nosso estudo como as 

habilidades linguísticas e executivas no TDAH e nas dificuldades de compreensão leitora, 

e as estratégias metacognitivas utilizadas por estudantes com TDAH no momento da 

leitura, também foram temas de artigos da área da Psicologia. Assim, evidencia-se que a 

temática mais recorrente em artigos científicos publicados em periódicos Qualis A1 e A2 

da área de Psicologia é a relação existente entre o TDAH e as dificuldades de leitura. Para 

nosso estudo, esta temática é de fundamental importância, visto que, assim como para 

Anderson, Hiebert, Scott e Wilkinson (1985), Braga e Silvestre (2002), Morais (2013) e 

Kleiman (2016), também entendemos que a aprendizagem está fundamentada na leitura 

e dificuldades nesse processo podem comprometer o desempenho escolar de escolares 

que possuem o TDAH (BARKLEY, 2002), daí a importância de conhecer como os 

sintomas desse transtorno podem afetar a leitura e compreensão. 

Em complementação ao Quadro 16, sintetizamos as principais conclusões dos 

estudos selecionados nos periódicos de Psicologia Qualis A1 e A2, no Quadro 17, a 

seguir. 

 

Quadro 17 – Síntese das principais conclusões dos estudos da área de Psicologia 

 

 

Principais Conclusões dos estudos de Psicologia 

 

Existe forte relação entre a memória de trabalho e a compreensão leitora. 

Crianças que apresentam sintomas de desatenção e dificuldades de leitura precisam de 

intervenção para evitar dificuldades posteriores de leitura na adolescência. 

Crianças com TDAH podem apresentar tempo de reação significativamente mais lento, o que 

pode afetar o desempenho de tarefas cognitivas mais exigentes, como a leitura. 

Problemas de compreensão leitora de crianças com dificuldades de atenção estão relacionados 

à má leitura de palavras. 

Crianças com TDAH demonstram fluência de leitura oral e silenciosa reduzida, assim como 

velocidade de processamento reduzida. 

Déficits linguísticos não são característicos do TDAH, a menos que o transtorno esteja 

associado ao transtorno de leitura, que é caracterizado por déficits no sistema de linguagem, 

em particular um subcomponente dentro desse sistema, denominado processamento 

fonológico.  

Crianças com déficits de atenção e dificuldade de leitura como comorbidade apresentam 

maiores déficits de memória. 

Existe uma associação importante entre a compreensão em leitura, o TDAH e o hábito de fazer 

a lição de casa regularmente. 

Déficits genéticos e neuropsicológicos comuns podem explicar parcialmente o alto grau de 

sobreposição entre dificuldades de leitura e o TDAH. 

A medicação estimulante produz efeitos benéficos esperados em sintomas comportamentais 

hiperativos/impulsivos, mas nenhum em leitura.  



136 
 

Crianças que recebem um programa de leitura podem revelar maiores ganhos do que os 

controles em múltiplas medidas padronizadas de leitura e habilidades relacionadas. 

Processos cognitivos mostraram associações fenotípicas e genéticas significativas entre 

sintomas de desatenção e dificuldades de leitura. 

Crianças com sintomas de TDAH possuem risco significativamente maior de apresentar 

dificuldades de leitura. 

Dificuldades de leitura em escolares que possuem o TDAH possivelmente não derivam de 

problemas de compreensão, mas de alterações em suas funções executivas. 

Estudantes com TDAH possuem mais dificuldades em fazer inferências apropriadas, assim 

como identificar inconsistências de texto. 

Uma correlação significativa foi obtida entre atenção sustentada (habilidade de manter-se 

focado durante uma atividade contínua e repetitiva) e compreensão de leitura. 

Escolares com TDAH podem ser mais precisos, embora mais lentos, do que escolares sem o 

transtorno, em responder perguntas de verdadeiro ou falso. 

O espaçamento e o tipo de apresentação do texto afetam diferentemente na compreensão de 

leitura de acordo com o nível de atenção sustentada. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

As informações listadas no Quadro acima são fundamentais para nosso estudo, 

pois trazem dados importantes sobre a influência do TDAH na compreensão leitora de 

aprendizes com o transtorno. Uma dessas contribuições é a forte relação existente entre a 

memória de trabalho e a compreensão leitora, corroborando com o estudo de Rohde, 

Busnello, Chachamovich, Vieira, Pinzon e Ketzer (1998), no qual os autores sugeriram 

que a maioria das crianças com TDAH demonstram prejuízos cognitivos na memória de 

trabalho. Ademais, as dificuldades em leitura apresentadas por estudantes com TDAH 

podem derivar de alterações em suas funções executivas. Esse dado vem ao encontro do 

estudo de Barkley e Murphy (2011), que evidenciaram a relação entre o TDAH e o 

desempenho das funções executivas. É importante ressaltar que essas funções estão entre 

os aspectos mais complexos da cognição (CAPOVILLA; ASSEF; COZZA, 2007) e o 

TDAH pode causar uma alteração dessas funções executivas, devido a uma alteração no 

córtex pré-frontal (BARKLEY, 1997), afetando desse modo, o desempenho de tarefas 

cognitivas complexas, como a leitura e o raciocínio. 

Ademais, estudos demonstraram déficits genéticos e neuropsicológicos que 

podem explicar, ainda que parcialmente, que crianças com sintomas de TDAH possuem 

risco significativamente maior de apresentar dificuldades de leitura. Outro dado 

importante é que a medicação estimulante produz efeitos benéficos esperados em 

sintomas comportamentais, no entanto, não traz benefício direto ao processo da leitura. 

Felizmente, programas de leitura podem trazer aos leitores com TDAH grandes avanços. 

Além do mais, o hábito de fazer a lição de casa regularmente também pode contribuir 

para a compreensão leitora de estudantes com TDAH. De acordo com os estudos 
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revisados, esses programas de intervenção e hábitos de estudo devem iniciar 

precocemente, a fim de evitar dificuldades de leitura posteriores, na adolescência. Foi 

destacado, ainda, que atitudes pedagógicas acessíveis como aumentar o espaçamento e 

melhorar a apresentação do texto, também afetam diferentemente na compreensão de 

leitura de alunos com TDAH. Todas essas conclusões têm um impacto direto na sala de 

aula, pois demonstram a necessidade de intensificar o trabalho com a leitura e 

compreensão de textos, a importância da tarefa de casa bem planejada e a necessidade de 

adaptações na prática pedagógica que, apesar de singelas, podem trazer grandes 

benefícios aos alunos com TDAH. 

Dando prosseguimento à análise dos 25 artigos da área de Psicologia, verificamos 

quais os tipos de estudos mais utilizados nas pesquisas publicadas nos periódicos A1 e 

A2, conforme mostra o Quadro 18. 

 

Quadro 18 - Tipos de Estudos mais utilizados nas pesquisas em Psicologia 

 

Autor(es) Ano Título do Estudo 

 

Tipo de Estudo 

 

C Noggle 

J Thompson 

J Davis 

2014 

Impact of Working Memory and 

Processing Speed on Reading 

Comprehension Performance in 

ADHD. 

Experimental 

V Plourde  

M Boivin 

 M Brendgen   

F Vitaro   

G Dionne 

2014 
Adolescent Readers: 

Neuropsychological Profile and 

ADHD Symptoms in Childhood 

Experimental 

Lisa A. Jacobson;  

Matthew Ryan;  

Martha B. Denckla;  

Stewart H.  Mostofsky; 

Mark Mahone 

2013 

Performance Lapses in Children 

with Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder 

Contribute to Poor Reading 

Fluency 

Experimental 

B.Mohl; 

N.Ofen; 

L.L.Jones; 

A.L.Robin; 

D.R.Rosen 

Berga; 

V.A.Diwadkar; 

J.E.Casey; 

J.A.Stanley 

2015 

Neural dysfunction in ADHD with 

Reading Disability during a word 

rhyming Continuous Performance 

Task 

Experimental 

Kate Cain; 

Simon Bignell 
2013 

Reading and listening 

comprehension and their relation to 

inattention and hyperactivity 

Experimental 
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Lisa A. Jacobson; 

Matthew Ryan; 

Rebecca B. Martin; 

Joshua Ewen; 

Stewart H. Mostofsky; 

Martha B. Denckla; 

Mark Marone 

2011 
Working memory influences 

processing speed and reading 

fluency in ADHD 

Experimental 

Bennett A. Shaywitz; 

Jack M. Fletcher; 

John M. Holahan; 

Abigail E. Shneider; 

Karen E. Marchione; 

Karla K. Stuebing; 

David J. Francis; 

Donald P. Shankweiler; 

Leonard Katz; 

Isabelle Y. Liberman; 

Sally E. Shaywitz 

2007 
Interrelationships between Reading 

Disability and Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder 

Experimental 

Vickie Plourde; 

Michel Boivin; 

Mara Brendgen; 

Frank Vitaro; 

Ginette Dionne 

2016 

Phenotypic and genetic associations 

between reading and attention-

deficit/hyperactivity disorder 

dimensions in adolescence 

Experimental 

Brian D. Johnson 

Elizabeth M. Altmaier 

Lynn C. Richman 

2009 
Attention deficits and reading 

disabilities: Are immediate memory 

defects additive? 

Pesquisa 

quantitativa, de 

levantamento 

Michelle Y. Kibby 

Sarah M. Dyer 

Sarah A. Vadnais 

Audreyana C. Jagger 

Gabriel A. Casher 

Maria Stacy 

2015 

Visual processing in reading 

disorders and attention-

deficit/hyperactivity disorder and 

its contribution to basic reading 

ability 

Experimental 

Ana Miranda; 

Carla Colomer; 

Jessica Mercader; 

M. Inmaculada Fernández; 

M. Jesús Presentación 

2015 

Performance-based tests versus 

behavioral ratings in the assessment 

of executive functionning in 

preschoollers: associations with 

ADHD symptoms and reading 

achievement 

Experimental 

Callie W. Little; 

Sara A. Hart; 

Christopher Schatschneider; 

Jeanette Taylor 

2014 

Examining Associations Among 

ADHD, Homework Behavior, and 

Reading Comprehension: A Twin 

Study 

Pesquisa 

quantitativa, de 

levantamento 

Chris C. Sexton; 

Heather L. Gelhorn; 

Jill A. Bell; 

Peter M. Classi 

2011 

The Co-occurrence of Reading 

Disorder and ADHD: 

Epidemiology, Treatment, 

Psychosocial Impact, and 

Economic Burden 

Revisão de 

Literatura 

Rosemary Tannock; 

Jan C. Frijters; 

Rhonda Martinussen; 

Erin Jacquelyn White; 

Abel Ickowicz; 

Nancy J. Benson; 

Maureen W. Lovett 

2016 

Combined Modality Intervention 

for ADHD With Comorbid Reading 

Disorders: A Proof of Concept 

Study 

Experimental 
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Celeste H. M. Cheung; 

Alexis C. Frazier-Wood; 

Philip Asherson; 

Fruhling Rijsdijk; 

Jonna Kuntsi 

2014 
Shared Cognitive Impairments and 

Aetiology in ADHD Symptoms and 

Reading Difficulties 

Pesquisa 

quantitativa, de 

levantamento 

Darina Czamara, 

Carla M. T. Tiesler, 

Gabriele Kohlböck, 

Dietrich Berdel, 

Barbara Hoffmann, 

Carl-Peter Bauer, 

Sibylle Koletzko, 

Beate Schaaf, 

Irina Lehmann, 

Olf Herbarth, 

Andrea von Berg, 

Bertram Müller-Myhsok, 

Gerd Schulte-Körne, 

Joachim Heinrich 

2013 

Children with ADHD Symptoms 

Have a Higher Risk for Reading, 

Spelling and Math Difficulties in 

the GINIplus and LISAplus Cohort 

Studies 

Experimental 

Ana Miranda Casas; 

María Inmaculada Fernández 

Andrés; 

Rosa García Castellar; 

Belén Roselló Mirand; 

Carla Colomer Diago 

2011 

Habilidades Lingüísticas y 

Ejecutivas en el Trastorno por 

Déficit de Atención (TDAH) e en 

las Dificultades de Comprensión 

Lectora (DCL) 

Experimental 

Pnina Stern; 

Lilach Shalev 
2013 

The role of sustained attention and 

display medium in reading 

comprehension among adolescents 

with ADHD and without it 

Experimental 

Rhonda Martinussen; 

Genevieve Mackenzie 
2015 

Reading comprehension in 

adolescents with ADHD: Exploring 

the poor comprehender profile and 

individual differences in vocabulary 

and executive functions 

Experimental 

Jesús Mª Alvarado; 

Aníbal Puente; 

Virginia Jiménez; 

Lorena Arrebillaga 

2011 

Evaluating Reading and 

Metacognitive Deficits in Children 

and Adolescents with Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder 

Experimental 

Sydney S. Zentall; 

Kinsey Tom-Wright; 

Jiyeon Lee 

2012 

Psychostimulant and Sensory 

Stimulation Interventions That 

Target the Reading and Math 

Deficits of Students With ADHD 

Revisão de 

Literatura 

Tzipi Horowitz-Kraus 2013 

Differential Effect of Cognitive 

Training on Executive Functions 

and Reading Abilities in Children 

With ADHD and in Children With 

ADHD Comorbid With Reading 

Difficulties 

Experimental 

Kristen S. Berthiaume 

Elizabeth P. Lorch 

Richard Milich 

2010 
Inferential Processing and 

Comprehension Monitoring in Boys 

With ADHD 

Experimental 

Menahem Yeari; 

Adi Avramovich; 

Rachel Schiff 

2017 

Online inferential and textual 

processing by adolescents with 

attention-deficit/hyperactivity 

disorder during reading 

Experimental 
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comprehension: Evidence from a 

probing method 

Christa Stubenrauch; 

Juliane Freund; 

Simone Alecu de Flers; 

Wolfgang Scharke; 

Mario Braun; 

Arthur M. Jacobs; 

Kerstin Konrad 

2014 

Nonword reading and Stroop 

interference: What differentiates 

attention-deficit/hyperactivity 

disorder and reading disability? 

Experimental 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O Quadro 18 indica que, dos 25 artigos publicados na área de Psicologia que 

abordam a temática nosso estudo, 20 utilizaram a pesquisa experimental para realizar seus 

estudos, 03 empregaram a pesquisa quantitativa, de levantamento e apenas 02 apresentaram 

revisão de literatura, como demonstrado no Gráfico 7, abaixo. 

 

Gráfico 7 - Tipos de Estudos mais utilizados nas pesquisas de Psicologia 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Podemos verificar no Gráfico 7 que, assim como ocorreu nos estudos de 

Letras/Linguística, a pesquisa experimental foi o tipo de estudo mais utilizado nos artigos 

científicos publicados em Periódicos Qualis A1 e A2, em Psicologia. Desse modo, 

concluímos que esse método constitui grande parte dos conhecimentos acerca da 

compreensão leitora de estudantes com TDAH, na última década, considerando as áreas 

de Letras/Linguística e Psicologia. 

Foi sintetizado ainda, nos 25 artigos inventariados no campo da Psicologia, o 

perfil dos participantes de cada estudo, como pode ser observado no Quadro 19. 
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Quadro 19 – Perfil dos Participantes das Pesquisas na Área de Psicologia 

Título do Estudo 

 

Perfil dos Participantes 

 

Impact of Working Memory and 

Processing Speed on Reading 

Comprehension Performance in 

ADHD  

136 crianças e adolescentes previamente avaliados em 

uma clínica de neuropsicologia ambulatorial. A amostra 

foi de 69,6% do sexo masculino e 30,4% do sexo 

feminino, com média de idade de 9,09 anos e média de 

escolaridade de 4,06 anos. 

Adolescent Readers: 

Neuropsychological Profile and 

ADHD Symptoms in Childhood  

670 participantes foram selecionados no Quebec 

Newborn Twin Study, um estudo de coorte longitudinal 

de mais de 1000 gêmeos nascidos entre 1995 e 1998 na 

área metropolitana de Montreal, no Canadá. 

Performance Lapses in Children 

with Attention 

Deficit/Hyperactivity Disorder 

Contribute to Poor Reading 

Fluency 

A amostra incluiu 67 crianças (55,2% homens), das quais 

39 preencheram os critérios para o diagnóstico de 

TDAH. 

Neural dysfunction in ADHD 

with Reading Disability during a 

word rhyming Continuous 

Performance Task 

10 meninos com TDAH e dificuldades de leitura, 14 

meninos com TDAH sem dificuldades de leitura e 

14 controles tipicamente em desenvolvimento. 

 

Reading and listening 

comprehension and their relation to 

inattention and hyperactivity 

66 crianças (44 meninos e 22 meninas) de 7 a 11 anos 

divididos em dois grupos (as que foram identificadas 

com risco de TDAH e o grupo controle). 

Working memory influences 

processing speed and reading 

fluency in ADHD 

41 participantes, sendo 41 com TDAH e 21 controles, 

com idades entre 9 e 14 anos. 

Interrelationships between Reading 

Disability and Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder 

86 crianças de 7,5 a 9,5 anos de idade. 

Phenotypic and genetic 

associations between reading and 

attention-deficit/hyperactivity 

disorder dimensions in adolescence 

668 Gêmeos do Quebec Newborn Twin Study, com 

idades entre 14 e 15 anos no momento do teste. 

Attention deficits and reading 

disabilities: Are immediate 

memory defects additive? 

40 crianças, diagnosticadas de forma independente com 

TDAH e 40 crianças que foram diagnosticadas 

independentemente com Transtorno de Déficit de 

Atenção Indiferenciado. 

Visual processing in reading 

disorders and attention-

deficit/hyperactivity disorder and 

its contribution to basic reading 

ability 

264 crianças, com idades entre 8 e 12 anos, sendo 51 com 

transtorno de leitura, 88 com TDAH, 51 com ambos os 

transtornos e 74 sem nenhum transtorno. 

Performance-based tests versus 

behavioral ratings in the 

assessment of executive 

functionning in preschoollers: 

associations with ADHD 

symptoms and reading 

achievement 

209 crianças no último ano da pré-escola (antes de 

ingressar no jardim de infância), seus familiares e 

professores. 
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Examining Associations Among 

ADHD, Homework Behavior, and 

Reading Comprehension: A Twin 

Study 

691 gêmeos do Projeto Florida Twin Project on 

Behavior and Environment e 2647 pares de gêmeos do 

Projeto Florida Twin Project on Reading, na 3ª a 7ª série. 

Combined Modality Intervention 

for ADHD With Comorbid 

Reading Disorders: A Proof of 

Concept Study 

Sessenta e cinco crianças (7-11 anos de idade), 

escolhidas aleatoriamente. 

Shared Cognitive Impairments and 

Aetiology in ADHD Symptoms 

and Reading Difficulties 

Amostra populacional de 1.312 gêmeos com idade entre 

7 e 10 anos. 

Children with ADHD Symptoms 

Have a Higher Risk for Reading, 

Spelling and Math Difficulties in 

the GINIplus and LISAplus Cohort 

Studies 

4000 crianças, de 10 anos de idade, acompanhados e 

avaliados em dois estudos de coorte (conjunto de pessoas 

que tem em comum um evento que se deu no mesmo 

período), no seguimento de 10 anos. 

Habilidades Lingüísticas y 

Ejecutivas en el Trastorno por 

Déficit de Atención (TDAH) e en 

las Dificultades de Comprensión 

Lectora (DCL) 

84 participantes entre 12 a 16 anos divididos em grupos 

com o número igual de sujeitos: TDAH, dificuldades de 

compreensão leitora, TDAH + dificuldades de 

compreensão leitora, e grupo de comparação. 

The role of sustained attention and 

display medium in reading 

comprehension among adolescents 

with ADHD and without it 

20 adolescentes (15 a 18 anos) com TDAH e 20 controles 

(sem o transtorno). 

Reading comprehension in 

adolescents with ADHD: 

Exploring the poor comprehender 

profile and individual differences 

in vocabulary and executive 

functions 

87 meninos (13-18 anos), dos quais 45 com TDAH e 42 

do grupo controle. 

Evaluating Reading and 

Metacognitive Deficits in Children 

and Adolescents with Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder 

A amostra foi composta por 187 escolares argentinos 

com idade entre 9 e 13 anos. 94 constituíram o grupo 

controle e o grupo clínico consistiu de 93 escolares com 

diagnóstico de TDAH. 

Differential Effect of Cognitive 

Training on Executive Functions 

and Reading Abilities in Children 

With ADHD and in Children With 

ADHD Comorbid With Reading 

Difficulties 

296 crianças, divididas em 4 grupos: TDAH (100), 

TDAH + Transtorno do Desenvolvimento da 

Coordenação (78), TDAH + Transtorno da Leitura (42) 

e/ou Transtorno da Expressão Escrita (76). 

Inferential Processing and 

Comprehension Monitoring in 

Boys With ADHD 

Um total de 29 meninos com TDAH e 41 meninos de 

comparação entre as idades de 7 e 12 anos participaram. 

Online inferential and textual 

processing by adolescents with 

attention-deficit/hyperactivity 

disorder during reading 

comprehension: Evidence from a 

probing method 

91 estudantes adolescentes, dos quais 46 com TDAH e 

45 do grupo controle. 

Nonword reading and Stroop 

interference: What differentiates 

attention-deficit/hyperactivity 

disorder and reading disability? 

68 crianças com idade entre 8 a 12 anos, sendo 16 com 

TDAH, 17 com dificuldades em leitura, 18 com TDAH 

+ dificuldade de leitura e 17 controles.  

Fonte: Dados da Pesquisa 
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O Quadro 19 evidencia que, da mesma forma que ocorreu nos estudos de 

Letras/Linguística e Educação, o alvo das pesquisas acerca da compreensão leitora de 

escolares com TDAH está nas crianças, pois foi apresentado um número relativamente 

menor de estudos com adolescentes. Esse dado é compreensível porque, conforme já 

mencionado, quanto mais precoce for realizado o diagnóstico de TDAH, bem como o 

tratamento dos sintomas que acometem o transtorno, aumentam as oportunidades 

permitidas pela plasticidade de conexões nervosas, minimizando assim os prejuízos na 

aprendizagem (ROTTA; BRIDI FILHO; BRIDI, 2016).  

 

3.4.1 Sistematização dos estudos da área de Psicologia 

 

Sistematizamos os principais tópicos discutidos nos 25 estudos selecionados na 

área de Psicologia, tendo como material de pesquisa os periódicos eletrônicos com estrato 

A1 e A2, demonstrando a compreensão dos dados coletados, a partir das teorias da 

Psicolinguística, da Psicologia Cognitiva e da Neurociência. A discussão dos estudos 

segue o ordenamento apresentado no Quadro16, seção 3.4. 

No estudo de Noggle, Thompson e Davis (2014), os autores ressaltam que 

comumente são observadas dificuldades acadêmicas em relação ao TDAH, dentre elas, a 

mais comum é a dificuldade de compreensão leitora, mesmo quando a identificação de 

letras e palavras se apresente na média. No intuito de projetar intervenções que sejam 

efetivas, o estudo buscou investigar qual o papel da memória de trabalho e da velocidade 

de processamento no desempenho da compreensão de leitura de crianças e adolescentes 

com TDAH. Para isso, a pesquisa contou com 136 crianças e adolescentes previamente 

avaliados em uma clínica de neuropsicologia ambulatorial. Dentre elas, 69,6% da amostra 

eram do sexo masculino e 30,4% do sexo feminino, com média de idade de 9 anos e média 

de escolaridade de 4 anos. Todos os participantes do estudo completaram o WISC-IV 

(escala de inteligência para crianças) e o WJ-III-Achievement (Teste de habilidades 

cognitivas). Os resultados demonstraram correlações significativas entre o Índice de 

Memória de Trabalho do WISC-IV e o Índice de Velocidade de Processamento do WISC-

IV com desempenho de compreensão de leitura no WJ-III-Achievement, sugerindo o 

papel da memória de trabalho e velocidade de processamento no desempenho de 

compreensão de leitura de crianças e adolescentes com TDAH, tendo uma relação mais 

forte entre a memória de trabalho e a compreensão de leitura, em comparação com a 

velocidade de processamento. Essa forte relação pode ser explicada porque a memória de 

trabalho funciona como uma interface temporária entre as ações externas e as 
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representações mentais internas, permitindo desse modo, o armazenamento temporário e 

o gerenciamento das informações no momento em que a leitura acontece 

(GATHERCOLE; ALLOWAY, 2007). Uma proposta simples que pode apresentar 

resultados positivos com relação à compreensão de escolares com TDAH é explorar o 

conhecimento prévio do aluno a respeito do tema que será abordado no texto, pois essa 

fase, conhecida como fase da pré-leitura (SCLIAR-CABRAL, 2018), possui a função de 

ativar o esquema mental do leitor, que ficará ativado na memória de trabalho durante a 

leitura do texto, fazendo com que facilite o processo de elaboração de sentido adequado 

às palavras do texto.  

O objetivo do estudo de Plourde, Boivin, Brendgen, Vitaro e Dionne (2014) foi 

estudar um grupo de adolescentes, considerados “leitores lentos” e, retrospectivamente, 

testar quais sintomas do TDAH, bem como os processos neuropsicológicos foram 

afetados quando tinham 8 anos de idade. Para concretizar esse objetivo, 670 participantes 

foram selecionados do Quebec Twinborn New Study, um coorte longitudinal de mais de 

1000 nascidos entre 1995 e 1998, na região metropolitana de Montreal, no Canadá. Esses 

participantes foram testados em medidas de leitura, sintomas de TDAH e habilidades 

verbais e não verbais quando tinham entre 14 e 15 anos de idade. Dentre eles, 46 leitores 

que gastaram mais de 180 segundos para ler o teste foram classificados como leitores 

lentos e foram comparados aos demais leitores em habilidades de leitura e sintomas de 

TDAH. Como resultado, os autores identificaram que aos 15 anos, os leitores 

considerados lentos fizeram mais erros durante a leitura do texto e leitura de palavras, 

demonstraram mais sintomas de desatenção, assim como habilidades verbais mais frágeis 

do que os outros leitores. Em contrapartida, esses leitores demonstraram hiperatividade e 

habilidades não-verbais semelhantes aos demais leitores participantes. Aos 8 anos, os 

leitores considerados mais lentos tiveram mais dificuldades em tarefas de leitura, mais 

sintomas de desatenção, e mais dificuldades na nomeação rápida e na análise fonológica. 

Por outro lado, apresentaram hiperatividade e desempenhos semelhantes na memória 

fonológica e no processamento temporal. Esse resultado sugere que os adolescentes que 

liam mais devagar já apresentavam mais sintomas de desatenção e dificuldades de leitura, 

análise fonológica e nomeação rápida quando eram crianças, ressaltando a necessidade 

de intervenção para evitar dificuldades posteriores de leitura. Por este motivo, é essencial 

identificar precocemente os fatores de risco do TDAH (ROTTA, 2006), e nesta tarefa, 

pais e professores desempenham papel fundamental, pois podem evidenciar na criança 

sintomas como desatenção, hiperatividade ou ambos, e encaminhá-la a um profissional 

da saúde, a fim de ter um diagnóstico adequado e diminuir os prejuízos escolares futuros. 
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Jacobson, Ryan, Denckla, Mostofsky e Mahone (2013) examinaram a 

variabilidade de resposta de crianças com TDAH em comparação com o grupo controle. 

Para os autores, essa variabilidade pode estar associada a déficits na regulação da atenção 

e no controle da resposta que, consequentemente, afetam o desempenho de tarefas 

cognitivas mais complexas, como a leitura. O estudo realizado com 67 crianças utilizou 

uma tarefa computadorizada de tempo de reação simples, o qual demonstrou que as 

crianças com TDAH tiveram tempo de reação significativamente mais lento, mais 

variável e mais distorcido, em comparação com o grupo controle. Esses dados corroboram 

com as evidências crescentes de que a variabilidade do tempo de reação, e não apenas a 

velocidade média de resposta mais lenta, é característica de crianças e adolescentes com 

TDAH, da mesma forma que, latências de tempo de resposta mais longas, podem estar 

implicadas no pior desempenho acadêmico associado ao TDAH. Sendo assim, vale 

ressaltar que, conforme destacado por Sena e Diniz Neto (2007), escolares com TDAH 

necessitam da repetição de exercícios e um tempo maior para processar e reter uma nova 

informação, ou seja, os professores precisam considerar o tempo de aprendizagem desses 

estudantes, sem compará-los com alunos que não possuem o transtorno (GOLDSTEIN; 

GOLDSTEIN, 1994). 

Para Mohl, Ofen, Jones, Robin, Rosenberga, Diwadkar, Casey e Stanley (2015), 

o TDAH é um transtorno heterogêneo do neurodesenvolvimento que co-ocorre 

frequentemente com dificuldades em leitura, e muitas vezes também é acompanhado de 

processamento fonológico prejudicado. Nesse sentido, a desatenção tem sido associada a 

um maior comprometimento fonológico, embora os relatos neurais dessa associação 

sejam ainda pouco compreendidos do ponto de vista da neuroimagem funcional. Assim, 

este estudo avaliou diferenças de ativação funcional em fonologia e áreas relacionadas à 

atenção entre três grupos, sendo dez meninos com TDAH e dificuldades em leitura, 

quatorze meninos com TDAH sem dificuldades em leitura e quatorze controles. O 

resultado desse estudo demonstrou que o desempenho comportamental não foi diferente 

entre os grupos. No entanto, uma hipoativação no hemisfério esquerdo, em áreas 

relacionadas à leitura, foi aparente nos participantes com TDAH e com dificuldades de 

leitura, mas não no TDAH sem dificuldades de leitura, em comparação com os controles. 

Já no hemisfério direito as áreas relacionadas à atenção, mostraram alterações em ambos 

os subgrupos com TDAH; no entanto, as diferenças para cada subgrupo foram diferentes. 

Desta maneira, este estudo reforça a nossa pesquisa, no sentido de demonstrar que os 

sintomas do TDAH como o nível de desatenção e dificuldades no processamento 
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fonológico comprometem o processo de leitura de estudantes que possuem o transtorno, 

constituindo assim, um grande desafio para a área educacional.  

Na mesma perspectiva, Cain e Bignell (2013) certificam que crianças com 

diagnósticos de TDAH frequentemente apresentam problemas de leitura, no entanto, 

ainda não está claro se essa dificuldade de leitura está associada à desatenção e à 

hiperatividade, ou se é o resultado de problemas na leitura de palavras ou ainda na 

compreensão da linguagem. Assim, foram realizados dois estudos a fim de examinar 

como as habilidades de compreensão de leitura e escuta estão relacionadas à desatenção 

e hiperatividade/impulsividade. Participaram desse estudo grupos separados de crianças 

de 7 a 11 anos. Em ambos os estudos, foram utilizadas avaliações de desatenção e 

hiperatividade/impulsividade feitas pelos professores para identificar três grupos com 

risco de TDAH: pouca atenção, hiperatividade alta, pouca atenção e hiperatividade. No 

Estudo 1, foi explorado como a desatenção e a hiperatividade previam a leitura após o 

controle da linguagem não verbal e do vocabulário, revelando que a pouca atenção estava 

relacionada à má compreensão da leitura, embora a relação fosse parcialmente mediada 

pela habilidade de leitura de palavras. No Estudo 2, foi comparada a compreensão 

auditiva e de leitura nesses grupos, evidenciando que grupos com alta hiperatividade 

apresentaram compreensão auditiva fraca em relação à compreensão de leitura. Desse 

modo, pode-se concluir que os problemas de compreensão de leitura de crianças com 

dificuldades de atenção estão relacionados à má leitura de palavras e que a compreensão 

auditiva é particularmente vulnerável em crianças com risco de TDAH. Trazendo os 

resultados desse estudo para a área educacional, podemos compreender que a falta de 

atenção está diretamente relacionada à má compreensão leitora, isto é, o aluno perde o 

foco porque não entende o que lê e possivelmente, começa a pensar em outras coisas. 

Sendo assim, é de suma importância que os professores procurem mobilizar a atenção do 

aluno com TDAH no processo da leitura, dividindo a tarefa em parcelas menores, já que 

dificilmente esse aluno será capaz de manter o foco atencional por muito tempo 

(COSENZA; GUERRA, 2011). Uma das formas de trabalhar o texto em etapas, é utilizar 

as estratégias de leitura propostas por Solé (1998), que divide essa tarefa em antes, 

durante a após a leitura do texto. Na primeira etapa, antes da leitura, é necessário antecipar 

o tema do texto a partir de elementos pré-textuais como a análise de imagens (se houver), 

título, subtítulo e outros elementos destacados no texto (palavras em negrito, sublinhadas, 

etc.), além de levantar o conhecimento prévio do aluno acerca do tema que será discutido 

no texto. Na segunda fase, durante a leitura do texto, serão confirmadas ou rejeitadas as 

antecipações feitas na primeira etapa, além de destacar as palavras-chave, esclarecer 
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palavras desconhecidas e identificar referências a outros textos. E na última etapa, depois 

da leitura do texto, com a ajuda do professor, os alunos podem trocar impressões a 

respeito do texto lido, emitir opiniões e então construir uma síntese do texto (de forma 

escrita ou oral). Desse modo, há um maior envolvimento do aluno com o texto, i.e., ele 

precisa estar atento o tempo todo, fazendo com que a leitura se torne mais significativa. 

Outro estudo que se relaciona ao nosso tema de pesquisa foi conduzido por 

Jacobson, Ryan, Martin, Ewen, Mostofsky, Denckla e Marone (2011). Os autores 

afirmam que os déficits de velocidade de processamento afetam a eficiência da leitura, 

mesmo entre indivíduos que reconhecem e decodificam palavras com precisão. Desse 

modo, ainda que crianças com TDAH decodifiquem palavras de forma precisa, estas 

podem apresentar fluência de leitura ineficiente. Sendo assim, o objetivo do estudo foi 

desconstruir a velocidade de processamento, no intuito de determinar quais componentes 

do controle executivo melhor explicam os déficits de velocidade de processamento 

relacionados à fluência da leitura no TDAH. Participaram do estudo 41 crianças e 

adolescentes com TDAH e 21 controles, com idades entre 9 e 14 anos. Como resultado, 

as crianças e adolescentes com TDAH demonstraram fluência de leitura oral e silenciosa 

reduzida, assim como velocidade de processamento também reduzida. Além do mais, a 

velocidade de processamento e memória de trabalho foram preditores significativos da 

fluência de leitura oral. Portanto, anormalidades na memória de trabalho e seleção de 

resposta podem desempenhar um papel importante nos déficits na fluência de leitura no 

TDAH. Este estudo, assim como os demais discutidos até então, comprova que os 

sintomas do transtorno podem influenciar a compreensão leitora e a aprendizagem do 

aluno e portanto, não se pode rotular esses escolares como mal-educados, desinteressados 

ou preguiçosos (MATTOS, 2003). 

Valiosa também é a contribuição do estudo de Shaywitz et al. (2007), que está em 

consonância com a maioria dos estudos apresentados até então, evidenciando que diversas 

investigações sugerem uma considerável sobreposição entre dificuldades de leitura e 

TDAH. Neste estudo, os autores investigaram esses transtornos em um estudo de coorte, 

no qual participaram 186 crianças de 7 a 9 anos de idade. Assim, utilizando métodos 

multivariados, foi examinada a hipótese de que as dificuldades de leitura e o TDAH 

representam entidades diagnósticas separadas que frequentemente co-ocorrem no mesmo 

indivíduo. Os resultados sugerem que um transtorno de leitura é caracterizado por déficits 

no sistema de linguagem, em particular em um subcomponente dentro desse sistema, 

denominado processamento fonológico; em contraste, esses déficits linguísticos não são 

característicos do TDAH, a menos que este esteja associado ao transtorno de leitura. Esse 
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estudo reforça a importância do diagnóstico preciso e da avaliação meticulosa de cada 

sintoma por uma equipe profissional que possa colaborar na identificação de 

comorbidades (BENCZIK, 2008). 

Plourde, Boivin, Brendgen, Vitaro e Dionne (2016) reforçam os estudos sobre 

habilidades de leitura e sintomas do TDAH, principalmente sintomas de desatenção, que 

de acordo com os autores, são fenotipicamente e geneticamente associados durante a 

infância. No entanto, o estudo destaca que são poucas as pesquisas que analisam essas 

associações durante a adolescência, com a finalidade de investigar possíveis mudanças 

no desenvolvimento. Dessa forma, este estudo objetivou examinar a etiologia genética e 

ambiental das associações entre desatenção e hiperatividade, precisão de leitura, 

velocidade de leitura, e a leitura de palavras, em uma amostra de base populacional de 

gêmeos do Projeto Quebec Newborn Twin Study, com participantes entre 14 e 15 anos de 

idade. Os resultados fenotípicos mostraram que, quando as habilidades não verbais e 

verbais eram controladas, a desatenção, mas não a hiperatividade/impulsividade, era um 

modesto e significativo preditor de acurácia de leitura, velocidade de leitura e leitura de 

palavras. As associações entre desatenção e todas as habilidades de leitura foram 

parcialmente explicadas por fatores ambientais genéticos e únicos. No entanto, as 

correlações genéticas deixaram de ser significativas após o controle das habilidades 

verbais. Com relação a este estudo, sabemos que em 2014, os mesmos autores já haviam 

estudado a relação entre leitura e os sintomas do TDAH com gêmeos do Quebec Newborn 

Twin Study, reforçando desse modo, a importância de reconhecer essa associação, bem 

como compreender suas causas, no intuito de diminuir os prejuízos causados na 

aprendizagem do aluno com TDAH devido à dificuldade na leitura, já que ela á a base de 

todas as disciplinas escolares (ANDERSON; HIEBERT; SCOTT; WILKINSON, 1985; 

BRAGA; SILVESTRE, 2002; MORAIS, 2013). 

A pesquisa de Johnson, Altmaier e Richman (2009) examinou a interação dos 

déficits de atenção e dificuldades de aprendizagem nas habilidades de memória imediata 

das crianças. Quarenta crianças, entre 7 a 14 anos, diagnosticadas com TDAH, por um 

pediatra e um psicólogo pediátrico, foram pareadas com 40 crianças que foram 

diagnosticadas com Transtorno de Déficit de Atenção Indiferenciado, de acordo com o 

QI, grau e sexo da Escala Completa. Essas crianças foram ainda agrupadas, tendo como 

base a presença de uma dificuldade de aprendizagem identificada na leitura, formando 

assim, quatro grupos. Todos os grupos foram submetidos ao Color Span Test, um teste 

de memória visual e verbal imediata. Os resultados revelaram que, em geral, crianças com 

déficits de atenção e dificuldade de leitura comórbida apresentaram maiores déficits de 
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memória. Logo, este estudo revalida a importância da memória como um dos fatores 

fundamentais para a leitura, visto que ela é responsável por adquirir, formar, conservar e 

evocar informações (BADDELEY, 1990; IZQUIERDO, 2011). 

O artigo de Kibby, Dyer, Vadnais, Jagger, Casher e Stacy (2015) reafirma que os 

transtornos de leitura são frequentemente comórbidos com TDAH, no entanto, esses 

transtornos podem ser dissociados em termos de processamento visual. Enquanto o 

transtorno de leitura pode estar associado a déficits na discriminação visual e na memória 

de curto prazo, o TDAH está associado a déficits no processamento visual-espacial. Os 

achados desse estudo apontaram que tanto crianças com transtornos de leitura, quanto 

àquelas com TDAH tiveram desempenho abaixo do grupo controle no processamento 

visual e na memória de curto prazo. Porém, as crianças com TDAH com transtorno de 

leitura como comorbidade, apresentaram desempenho pior do que aquelas com TDAH 

somente. Este estudo revela que, apesar do transtorno da leitura e o TDAH poderem ser 

dissociados, comumente eles co-ocorrem, podendo inclusive, a sua ausência ser mais rara 

(RIESGO, 2006), e ambos afetam o desempenho do processo da leitura. Portanto, mais 

uma vez, evidencia-se a necessidade dos professores trabalharem a leitura dos alunos que 

possuem o TDAH de forma diferenciada. 

Miranda, Colomer, Mercader, Fernández e Presentación (2015) tiveram dois 

objetivos distintos em sua pesquisa. O primeiro foi analisar a relação entre o desempenho 

de pré-escolares nos testes de memória de trabalho e inibição, bem como as classificações 

de pais e professores acerca dessas funções executivas, usando o Inventário de Avaliação 

de Comportamento da Função Executiva. O segundo, consistiu em estudar o valor 

preditivo das diferentes medidas das funções executivas, com base no desempenho e 

escalas de avaliação, nos comportamentos de desatenção e hiperatividade/impulsividade, 

e nos indicadores de desempenho de leitura de palavras. Os participantes do estudo foram 

209 crianças no último ano de pré-escola, seus professores e suas famílias. As escalas de 

avaliação feitas por pais e professores, assim como os testes baseados em desempenho, 

foram preditores significativos de comportamentos de desatenção e 

hiperatividade/impulsividade em medidas de realização de leitura. No entanto, o 

Inventário de Avaliação de Comportamento da Função Executiva explicou uma 

porcentagem maior de variância no caso da sintomatologia do TDAH, enquanto os testes 

baseados no desempenho explicaram o grau de realização da leitura em maior grau. Esse 

estudo, assim como a pesquisa de Willcutt et al. (2007), discutida anteriormente, na área 

de Educação, seção 3.3, se preocupa com os sintomas do TDAH e os prejuízos que eles 

podem acarretar na aprendizagem, ainda na fase pré-escolar. O estudo avigora ainda o 
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papel que pais e professores desempenham na classificação das habilidades executivas de 

crianças mais jovens, tanto com os testes baseados no desempenho, quanto com os 

sintomas do TDAH e as variáveis de aproveitamento de leitura.  

Little, Hart, Schatschneider e Taylor (2014), forneceram informações importantes 

acerca de como o TDAH e a realização regular das tarefas de casa, podem influenciar 

conjuntamente a compreensão da leitura. Os participantes deste estudo incluíram 691 

pares de gêmeos do Projeto Florida Twin Project on Behavior and Environment e 2647 

pares de gêmeos do maior Projeto sobre Leitura de Gêmeos na Flórida. Os participantes 

cursavam da 3ª à 7ª série do ensino fundamental. Três modelos separados, cada um 

representando uma definição diferente de TDAH (Atenção e hiperatividade/ 

impulsividade, somente desatenção, e somente hiperatividade/impulsividade), mostraram 

padrões de resultados semelhantes. Influências genéticas sobrepostas foram encontradas 

entre o TDAH, o comportamento dos trabalhos de casa e a compreensão de leitura, mas 

não houve influência ambiental compartilhada entre os três fatores. No entanto, as 

influências ambientais compartilhadas se sobrepuseram entre o comportamento dos 

trabalhos de casa e a compreensão da leitura. Embora as fontes dessa sobreposição ainda 

sejam desconhecidas, esses resultados têm implicações para melhorar as práticas de 

trabalhos de casa e sua influência subsequente nas habilidades de alfabetização. Verifica-

se, portanto, que este estudo é de suma importância para a área educacional, pois ratifica 

a importância da tarefa de casa para os alunos que possuem o TDAH. No entanto, o 

professor deve ter cautela, principalmente na quantidade de atividades que são solicitadas, 

pois segundo Benczik e Casella (2015), esse é um dos maiores desafios para os pais, pois 

alunos com TDAH geralmente levam mais tempo para concluir a tarefa do que alunos 

sem o transtorno, ocupando assim, grande parte do tempo de lazer da criança. Portanto, é 

importante que os professores organizem a tarefa de casa de modo que o aluno possa 

realizá-la com êxito, ou seja, estabelecer tarefas interessantes, significativas e curtas. Com 

isso, a criança sente-se competente e motivada a continuar a fazê-las (MATTOS, 2003). 

Num viés bastante próximo, outro estudo que intensifica a co-ocorrência das 

dificuldades de leitura e o TDAH foi realizado por Sexton, Gelhorn, Bell e Classi (2011). 

Nele, os autores resumiram a epidemiologia, as estratégias de tratamento, o impacto 

psicossocial e a carga econômica associada à co-ocorrência dessas condições. Déficits 

genéticos e neuropsicológicos comuns podem explicar parcialmente o alto grau de 

sobreposição entre esses transtornos. As crianças que enfrentam os problemas aditivos de 

ambos os transtornos correm maior risco de fracasso acadêmico, e consequências 

psicossociais que persistem até a idade adulta. Para que isso não ocorra, faz-se necessário, 
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conforme já discutido, o acompanhamento de uma equipe especializada, formada por 

profissionais das áreas da saúde, assim como atividades e estratégias diferenciadas na 

escola, para que o TDAH não seja justificativa para o fracasso escolar e social. 

Tannock, Frijters, Martinussen, White, Ickowicz, Benson e Lovett (2016) 

avaliaram a eficácia de dois programas de leitura, com e sem medicação estimulante, para 

crianças com TDAH e dificuldades de leitura como comorbidade. Sessenta e cinco 

crianças, com idade entre 7 e 11 anos foram designadas aleatoriamente para um dos três 

programas acadêmicos intensivos de correção: instrução de leitura fonológica, baseada 

em estratégia; estratégia acadêmica geral; e treinamento de habilidades sociais, em 

combinação com o metilfenidato de liberação imediata ou placebo. Tanto a medicação 

quanto o placebo foram administrados duas vezes ao dia. As crianças receberam 35 horas 

de instrução em 10 semanas, ministradas por um professor habilitado em uma sala de aula 

separada, em grupos pequenos de 2 a 3 escolares. As habilidades comportamentais e de 

leitura das crianças foram avaliadas antes e depois da intervenção. A medicação 

estimulante produziu efeitos benéficos esperados em sintomas comportamentais 

hiperativos/impulsivos, os quais foram relatados por professores em sala de aula, porém, 

não produziu nenhum efeito em leitura. Por outro lado, as crianças que receberam um 

programa de leitura mostraram maiores ganhos do que os controles em múltiplas medidas 

padronizadas de leitura e habilidades relacionadas, independentemente do status da 

medicação. Ou seja, a instrução intensiva de leitura, independentemente do tratamento 

com medicação estimulante, tende a ser eficaz na melhora dos problemas de leitura em 

crianças com TDAH e portanto, merece uma investigação mais aprofundada em um 

estudo em larga escala. Evidencia-se, desse modo, que os resultados apresentados por 

este estudo são fundamentais para nossa pesquisa, pois demonstram que, conforme 

assevera Goldstein e Goldstein (1994), estudantes com TDAH são capazes de melhorar 

seu desempenho em leitura, desde que seja realizado um trabalho efetivo, como o 

programa de leitura descrito no estudo. Sendo assim, faz-se necessário um trabalho 

contínuo e progressivo com relação ao processo da leitura, no intuito de colaborar no 

desenvolvimento gradual dos alunos com TDAH em leitura e compreensão (DAVIES, 

1995; COLOMER; CAMPS, 2002; KLEIMAN, 2016). 

O artigo de Cheung, Frazier-Wood, Asherson, Rijsdijk e Kuntsi (2014) nos traz 

os resultados apresentados por um estudo conduzido com gêmeos que apresentam TDAH 

e dificuldades de leitura. Segundo os pesquisadores, ambas as desordens estão associadas 

a múltiplos comprometimentos cognitivos, no entanto, ainda não está claro quais desses 

comprometimentos compartilham a via etiológica, subjacente à co-ocorrência dos 
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sintomas. Para tanto, essa questão foi abordada no estudo com uma amostra de 1312 

gêmeos, com idades entre 7 e 10 anos e uma série de medidas cognitivas previamente 

associadas a sintomas de TDAH ou dificuldades de leitura. Os resultados dos três 

processos cognitivos mostraram associações fenotípicas e genéticas significativas com 

ambos os sintomas de desatenção e dificuldade em leitura. Assim, este estudo corrobora 

com os demais discutidos até o momento, que demonstram a co-ocorrência frequente do 

TDAH e das dificuldades de leitura como comorbidade.  

Consoante Czamara et al. (2013), o TDAH e a dislexia pertencem aos transtornos 

da infância neuro-comportamentais mais comuns, com prevalência em torno de 5% em 

crianças em idade escolar. Para os autores, estima-se que 20 a 60% dos indivíduos 

afetados pelo TDAH também apresentem distúrbios de aprendizagem. Em vista disso, foi 

investigada neste estudo a comorbidade entre os sintomas de TDAH e dificuldades de 

leitura /ortografia e matemática, em dois estudos de coorte de nascimentos baseados na 

população (4000 crianças, de 10 anos de idade, acompanhados e avaliados no seguimento 

de 10 anos). Foi verificado no estudo que as crianças com sintomas de TDAH tiveram 

um risco significativamente maior de apresentar dificuldades de leitura/ortografia, em 

comparação com crianças sem sintomas de TDAH. Para as dificuldades de matemática, 

a associação foi semelhante. Dessa forma, os resultados deste estudo reforçam a hipótese 

de que o TDAH e os transtornos de aprendizagem são comórbidos e compartilham, pelo 

menos parcialmente, o mesmo processo subjacente. Portanto, diante desse panorama, é 

fundamental que os professores possam colaborar com a aprendizagem dos alunos que 

possuem o TDAH. Para que isso ocorra, é necessário ter conhecimento sobre o transtorno 

e suas comorbidades, flexibilizar as atividades e tarefas em sala de aula, e manter uma 

atitude positiva diante desses alunos, ensinando-os com a convicção de que eles podem e 

irão aprender (CRAFT, 2004). 

O propósito do trabalho de Casas, Andrés, Castellar, Mirand e Diago (2011) foi 

estudar a possível especificidade dos déficits no funcionamento linguístico e executivo 

de estudantes com TDAH e com dificuldades de compreensão leitora, assim como 

conhecer o perfil de déficits do grupo comórbido. Participaram do estudo 84 escolares 

com idade entre 12 a 16 anos, divididos em quatro grupos de 21 participantes cada um, 

sendo estudantes com TDAH, estudantes com dificuldades de compreensão leitora, 

estudantes com TDAH e dificuldades de compreensão leitora e o grupo de comparação, 

que não apresenta nenhum transtorno ou dificuldade. Foram avaliados o vocabulário, a 

compreensão oral, o acesso ao léxico, a memória verbal e espacial, a atenção e a inibição. 

Os resultados do estudo indicaram que o grupo de escolares com TDAH acrescido de 
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dificuldades de compreensão leitora apresentou os déficits linguísticos mais evidentes, 

seguidos pelo grupo com dificuldades de compreensão leitora. Por outro lado, os três 

grupos que possuem algum transtorno ou dificuldade revelaram pior rendimento em 

memória de trabalho, em comparação com os escolares do grupo controle, enquanto o 

grupo com TDAH apresentou ainda mais problemas relacionados à atenção e inibição. 

Tal resultado sugere a dissociação dos déficits linguísticos e executivos que mais afetam 

o grupo com dificuldades de compreensão leitora e o grupo com TDAH, respectivamente. 

Por fim, o grupo comórbido demonstrou déficits tanto em habilidades de linguagem, 

como nas habilidades executivas, confirmando assim a necessidade de um olhar 

diferenciado para os alunos que possuem o TDAH, bem como o tratamento que inclui 

diferentes abordagens como tratamento psicológico e psicoeducacional, apoio escolar e 

ocupacional, terapias cognitivo-comportamentais e o uso de medicamento, se necessário 

(BARKLEY, 2008). 

Outro estudo interessante para nossa pesquisa é o de Stern e Shalev (2013), que 

investigaram a relação entre atenção sustentada, habilidade de manter-se focado durante 

uma atividade contínua e repetitiva, e compreensão de leitura em 20 adolescentes (15 a 

18 anos) com TDAH e 20 controles, além de examinar o impacto do espaçamento (padrão 

x duplo) e do tipo de apresentação do texto (tela do computador x cópia impressa), na 

eficiência da compreensão da leitura. Os resultados do estudo demonstraram diferenças 

significativas na compreensão de leitura e na atenção sustentada entre os dois grupos. 

Também foi significativa a correlação obtida entre atenção sustentada e compreensão de 

leitura. Além disso, foi revelado que o espaçamento e o tipo de apresentação afetaram 

diferentemente a compreensão de leitura de acordo com o nível de atenção sustentada. 

Tal estudo é de grande importância para o trabalho cotidiano dos professores junto aos 

alunos com TDAH, pois demonstra que atitudes simples como alterar o espaçamento e o 

tipo de apresentação do texto, podem fazer uma grande diferença na leitura e 

consequentemente na aprendizagem do aluno. Com relação à atenção, evidenciamos 

anteriormente que a diversidade de materiais pedagógicos pode aumentar o interesse do 

aluno nas aulas e, portanto, melhorar a atenção sustentada (BENCZIK, 2006). 

Martinussen e Mackenzie (2015) delinearam três objetivos para seu estudo. O 

primeiro foi determinar se os jovens com e sem TDAH correspondem na habilidade de 

leitura de palavras e apresentam diferenças significativas na proficiência de compreensão 

em leitura. O objetivo seguinte foi determinar se os estudantes com melhor desempenho 

em compreensão e aqueles com dificuldades, dentro do subgrupo de TDAH, diferiam uns 

dos outros nas medidas de desempenho acadêmico e de linguagem. O terceiro objetivo 
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foi examinar se o reconhecimento de palavras ou o conhecimento do vocabulário oral 

mediavam o efeito dos sintomas de TDAH, no desempenho da compreensão leitora. Os 

jovens com TDAH tiveram uma pontuação significativamente menor do que a 

comparação entre os jovens em uma medida padronizada de compreensão de leitura. Em 

relação aos estudantes que possuem dificuldades, destacaram-se as fragilidades no 

vocabulário expressivo, raciocínio matemático, expressão escrita e ainda dificuldades de 

função executiva. Tal como apontado por Barini e Hage (2015), estudo selecionado em 

nossa pesquisa na área de Letras/Linguística, escolares com TDAH podem apresentar 

vocabulário mais restrito, à semelhança do resultado apontado por Martinussen e 

Mackenzie (2015). Ademais, o reconhecimento de palavras, citado no terceiro objetivo 

do estudo de Martinussen e Mackenzie (2015), é um processo perceptivo de fundamental 

importância no processo da leitura, já que corresponde à identificação de estímulos 

sensoriais (MATLIN, 2004), pois trata-se da etapa da leitura que envolve a decifração do 

código escrito, a fim de construir a representação mental dos sentidos do texto, por meio 

da interação entre o texto escrito e o conhecimento prévio do leitor (SEIMETZ-

RODRIGUES; SOUZA, 2016). Assim, novamente destacamos a importância de utilizar 

estratégias que ativem o conhecimento prévio do aluno antes da leitura do texto e 

trabalhar textos de gêneros diversos, no intuito de aumentar o vocabulário dos alunos que 

possuem o TDAH e assim diminuir seu baixo índice de desempenho em compreensão 

leitora. 

De acordo com Alvarado, Puente, Jiménez e Arrebillaga (2011), o rendimento 

leitor em relação à metacognição de crianças e adolescentes com TDAH tem sido 

escassamente explorado no âmbito da língua espanhola, e em trabalhos em que se aborda 

o tema, os resultados têm sido contraditórios. Por isso, nesta pesquisa, os autores 

analisaram a competência leitora e as estratégias metacognitivas utilizadas por 187 

escolares argentinos, com idade entre 9 e 13 anos, dos quais 94 constituíram o grupo 

controle e o grupo clínico consistiu de 93 escolares com diagnóstico de TDAH. A 

avaliação metacognitiva ocorreu por meio da Escala de Consciência Leitora e uma 

adaptação espanhola do Inventário de Estratégias de Consciência Metacognitiva da 

Leitura. Adicionalmente, para conhecer o nível de compreensão leitora, foram utilizados 

diversos textos selecionados da Prova de Avaliação de Processos de Leitura. Os 

resultados demonstraram que alunos com TDAH tiveram rendimento inferior em testes 

de compreensão de leitura em comparação ao grupo controle. No entanto, esses resultados 

sugerem que suas dificuldades não derivam de problemas de compreensão, mas de 

alterações em suas funções executivas, pois quando os níveis de leitura dos participantes 
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foram equalizados, as crianças com TDAH continuaram a exibir um nível cognitivo mais 

enfraquecido, demonstrando uma estreita relação entre o TDAH e os componentes de 

compreensão e metacognição. Assim sendo, este resultado está em conformidade com o 

estudo de Barkley e Murphy (2011), que evidenciaram a relação entre o TDAH e o 

desempenho das funções executivas. Para Barkley (1997), o TDAH pode promover uma 

alteração das funções executivas, devido a uma variação no córtex pré-frontal que afeta a 

capacidade adaptativa dessas funções, já que ele pode ser considerado o centro executivo 

do cérebro (FUSTER, 2002). Benczik (2000) também afirma que, nas pessoas com 

TDAH, o córtex pré-frontal é a parte mais comprometida pelo transtorno. Tais conclusões 

confirmam a necessidade de um trabalho diferenciado em que se incluam estratégias de 

autocontrole, treinamento de habilidades sociais, bem como a resolução de problemas e 

intervenções em ambientes variados, contribuindo no desenvolvimento das funções 

executivas (BENCZIK, 2006; MALLOY-DINIZ et al., 2008), reafirmando a importância 

do aluno com TDAH ter o direito ao AEE assegurado pela lei. 

Dando prosseguimento à discussão e análise dos artigos publicados em 

Psicologia, o propósito da revisão de Zentall, Tom-Wright e Lee (2012) foi resumir os 

déficits acadêmicos em matemática e leitura, verificar os possíveis contribuintes teóricos 

para esses déficits, bem como analisar se as intervenções psicoestimulantes e intervenções 

paralelas envolvendo estimulação sensorial podem contribuir no desempenho de 

escolares com TDAH em matemática e leitura. Assim, um exame abrangente da literatura 

foi realizado no que se refere às crianças com TDAH com e sem outros transtornos 

simultâneos, resumindo suas realizações em leitura e matemática e os efeitos de 

intervenções psicoestimulantes e estimulantes sensoriais nessas áreas acadêmicas. A 

revisão evidenciou que os alunos com TDAH que não apresentavam outros transtornos 

tiveram menos déficits de leitura e matemática que os estudantes que possuem o TDAH 

acrescido de outros transtornos simultâneos. Além disso, os alunos com TDAH e outros 

transtornos demonstraram maior capacidade de resposta aos psicoestimulantes, através 

de um melhor reconhecimento de leitura e cálculos matemáticos, com ganhos limitados 

na compreensão da leitura literal. Já a estimulação sensorial adicionada, produziu ganhos 

diferenciais para ambos os grupos no reconhecimento e compreensão da leitura e nos 

cálculos matemáticos e resolução de problemas. Este resultado fornece subsídios para 

ratificar a necessidade de intervenção no TDAH, a fim de melhorar o desempenho 

acadêmico dos alunos que possuem o transtorno. A estimulação sensorial é importante no 

processo da leitura porque o reconhecimento de palavras corresponde à identificação de 

estímulos sensoriais (MATLIN, 2004), nesse caso, estímulos visuais, acrescidos ao 
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conhecimento prévio linguístico armazenado na memória, permitindo que ocorra a 

leitura. Percebe-se, portanto, a importância de realizar pequenas modificações em sala de 

aula como utilizar atividades lúdicas e recursos visuais tais como figuras, cartões 

coloridos e slides nas aulas, assim como giz colorido na lousa para destacar os aspectos 

importantes da matéria e incentivar os alunos que possuem o TDAH a destacar com 

marca-texto as informações importantes no texto (GOLDSTEIN; GOLDSTEIN, 1994; 

BENCZIK, 2006), contribuindo assim, para a melhora do desempenho desses alunos. 

Horowitz-Kraus (2013) examina em seu estudo o efeito diferencial de 8 semanas 

de treinamento cognitivo em habilidades de leitura e em funções executivas, através do 

uso da tarefa de Wisconsin, teste que avalia a capacidade do indivíduo raciocinar 

abstratamente e modificar suas estratégias cognitivas como resposta a alterações nas 

contingências ambientais, em crianças com TDAH e em crianças com TDAH mais 

dificuldade em leitura como comorbidade. Maiores prejuízos na leitura e funções 

executivas, especialmente na velocidade de processamento, foram encontrados no grupo 

de crianças com dificuldade de leitura como comorbidade. O grupo comórbido também 

apresentou melhoras na maioria das medidas após o treinamento. Assim, a autora 

evidenciou que o treinamento cognitivo utilizado no presente estudo afetou não apenas 

as habilidades imediatas de funcionamento executivo, mas também a capacidade 

secundária de leitura, especialmente no grupo comórbido, melhorando em particular a 

velocidade de processamento. Além disso, o estudo sugere que uma abordagem 

diferencial deve ser adotada ao tratar crianças com TDAH e dificuldade em leitura como 

comorbidade versus tratamento de crianças com TDAH sem comorbidade. Essa pesquisa 

traz, dentre outras contribuições, uma orientação fundamental aos docentes que atuam em 

contextos de alunos com TDAH, evidenciando a necessidade dos professores terem uma 

noção sobre o TDAH e suas comorbidades (GOLDSTEIN; GOLDSTEIN, 1994), além 

de descobrir meios para auxiliar os alunos com o transtorno, por meio de atividades 

diferenciadas, que os ajudem a melhorar seu desempenho na compreensão da leitura e na 

aprendizagem (BARKLEY, 2002). Vale ressaltar que essas atividades distintas devem 

abranger toda a turma, e não apenas o aluno com TDAH. 

Na pesquisa desenvolvida por Berthiaume, Lorch e Milich (2010), foi examinada 

a capacidade das crianças com TDAH de fazer inferências e monitorar a compreensão 

contínua dos textos. Participaram deste estudo 29 meninos com TDAH e 41 meninos sem 

o transtorno, com idades entre 7 e 12 anos. Três tarefas foram utilizadas para medir como 

os meninos criavam e avaliavam inferências, particularmente inferências explicativas, e 

como eles monitoravam sua compreensão dos eventos da narrativa, assim como as 
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conexões entre elas. O estudo demonstrou que meninos com TDAH possuem mais 

dificuldades em realizar inferências apropriadas, particularmente inferências explicativas, 

em relação a seus pares comparativos. Da mesma forma, eles possuem também mais 

problemas para identificar inconsistências de texto. Sendo assim, esses resultados 

sugerem que as dificuldades em fazer inferências e monitorar a compreensão contínua 

entre crianças com TDAH podem contribuir para problemas de compreensão e, por sua 

vez, para as dificuldades acadêmicas vivenciadas por essas crianças. Este estudo salienta 

a importância da inferência no processo da leitura, tal como apresentado por Scliar- 

Cabral (2018), como o momento mais criativo do ato de ler. Consoante Baretta (2008), o 

processo de geração de inferências permite ao leitor, por meio da junção entre as 

informações do texto com o conhecimento prévio, a construção de sentidos no texto, daí 

sua importância. Para os alunos com TDAH essa é uma das fases mais complexas do 

processo de leitura, pois sua alfabetização precisa estar automatizada e o reconhecimento 

de palavras precisa ocorrer de forma fluente, o que nem sempre ocorre, conforme 

evidenciado no estudo de Martinussen e Mackenzie (2015), discutido anteriormente, 

nesta mesma seção. 

Para essa reflexão, traz acréscimo ainda o artigo de Yeari, Avramovich e Schiff 

(2017). Nele, os autores asseveram que estudos anteriores demonstraram que os alunos 

com TDAH lutam particularmente com a compreensão do nível implícito e inferencial de 

narrativas, que é crucial para a compreensão de uma narrativa. No entanto, esses estudos 

usaram tarefas off-line, ou seja, após a apresentação da narrativa. Além disso, a maioria 

dos estudos foi realizada com pré-escolares ou crianças do ensino fundamental Portanto, 

nesse estudo, os autores examinaram a ativação espontânea, imediata e/ou supressão de 

inferências preditivas avançadas, inferências retro-explicativas e informações textuais 

evocadas por inferência, como ocorrem on-line durante a compreensão de leitura por 

adolescentes com TDAH. Para tanto, os participantes com e sem TDAH leram textos 

narrativos curtos, cada um dos quais incluiu uma sentença preditiva, uma sentença de 

ponte que remetia à sentença preditiva, via atualização do evento previsto, e duas 

sentenças intervenientes posicionadas entre as sentenças preditivas e de ponte que 

introduziam uma transição temporária do episódio principal. A ativação e a supressão de 

informações inferenciais e/ou textuais foram avaliadas usando tempos de nomeação de 

palavras que foram implicadas pelo texto precedente, explicitamente mencionado nele. 

Em alguns casos, uma pergunta inferencial ou textual verdadeira-falsa foi inserida. Como 

resultado, foram observadas facilidades de nomeação para o grupo controle, mas não para 

o grupo com TDAH. Os participantes com TDAH eram precisos, embora mais lentos, do 
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que os controles em responder as perguntas de verdadeiro ou falso. Assim, chegou-se à 

conclusão que os adolescentes com TDAH têm dificuldades em gerar inferências 

preditivas e explicativas e em reter informações textuais relevantes na memória de 

trabalho durante a leitura, embora possam responder a perguntas após a leitura, quando 

os textos são relativamente curtos. Este estudo, assim como o de Berthiaume, Lorch e 

Milich (2010), discutido acima, acentuam a importância da inferência e do 

monitoramento da compreensão, dois níveis de compreensão mais profunda do texto 

(GAGNÉ; YEKOVICH; YEKOVICH, 1993), pois para realizar a inferência, como já 

discutido, o leitor se esforça para construir sentido no que está lendo, expandindo seu 

conhecimento através da formulação de hipóteses a respeito do texto (BARETTA, 2008). 

Já no monitoramento, é exigido do leitor um alto grau de consciência no processamento 

do texto (TOMICHT, 2012), pois o leitor se utiliza de diferentes estratégias para atingir 

seu objetivo e resolver possíveis dificuldades de compreensão que possam surgir no 

decorrer da leitura. De acordo com Kintsch (1998), um leitor proficiente utiliza os 

processos de inferência e monitoramento de forma concomitante aos processos de 

decodificação e compreensão literal, pois os níveis de compreensão profunda dependem 

das informações oriundas dos processos de compreensão superficial. Isso implica em 

dizer que, quanto mais um leitor apreende informações e vive experiências, mais 

capacidade terá de fazer previsões, realizar inferências e formular hipóteses à medida que 

avança na leitura.  

De fundamental importância, também, é a contribuição de Stubenrauch et al. 

(2014), pois nos aponta que os déficits de atenção e o desempenho prejudicado na leitura 

ocorrem mais frequentemente que o esperado; no entanto, o mecanismo subjacente dessa 

associação ainda permanece bastante inexplorado. A partir dessa constatação, os autores 

desenvolveram dois estudos consecutivos, nos quais participaram crianças de 8 a 12 anos 

com TDAH e crianças com dificuldades em leitura. Para delinear ainda mais o controle 

deficiente de interferências dos processos de leitura, foi utilizada uma tarefa de leitura de 

palavra/não-palavra e um paradigma Stroop computadorizado modificado. As 

dificuldades de leitura foram associadas às deficiências na leitura de palavras e não-

palavras, enquanto as crianças com TDAH também apresentaram a leitura de não-

palavras prejudicada. Já na tarefa do Stroop, teste que verifica a interferência no tempo 

de reação de uma tarefa, as dificuldades de leitura, mas não o TDAH, tiveram um impacto 

significativo no desempenho da tarefa. Uma interação significativa entre TDAH, 

dificuldades de leitura e condição de tarefa emergiu, devido ao tempo de reação 

particularmente mais lento para pseudopalavras em crianças com dificuldades de leitura 
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e TDAH. Ao final do estudo, ficou evidente que as deficiências na leitura de não-palavras 

não eram específicas apenas para alunos com dificuldades de leitura, mas também 

estavam presentes em crianças com TDAH. Além disso, as dificuldades de leitura, e não 

o TDAH, foram caracterizadas por um fraco controle de interferência na tarefa do Stroop. 

Esses achados levam os pesquisadores a questionar se os déficits cognitivos únicos são 

específicos para o TDAH ou para as dificuldades de leitura, demonstrando e reforçando 

a interferência do TDAH nas atividades de leitura, compreensão leitora e 

consequentemente, no desempenho escolar do estudante que possui o transtorno. 

Após a análise e discussão dos 25 artigos inventariados na área de Psicologia, 

pode-se perceber que esses estudos dialogam com a proposta de nossa pesquisa e 

fornecem subsídios para contribuir com o entendimento do TDAH e como este transtorno 

pode influenciar no processo da compreensão de leitura, assim como colaborar com o 

trabalho diário dos docentes que atuam com alunos que possuem o TDAH. Para tanto, 

assinalamos no Quadro 20, as principais implicações pedagógicas selecionadas nos 

estudos da área de Psicologia.  

 

Quadro 20 – Implicações Pedagógicas identificadas nos artigos de Psicologia 

 

Implicações Pedagógicas 

Existe uma forte relação entre a memória de trabalho e a compreensão leitora e por isso, é 

importante explorar o conhecimento prévio do aluno com TDAH, a respeito do tema que será 

abordado no texto, a fim de ativar seu esquema mental, que ficará ativado na memória de 

trabalho durante a leitura do texto. 

É de suma importância identificar precocemente os fatores de risco do TDAH, e nessa tarefa, 

pais e professores desempenham papel fundamental, pois podem evidenciar na criança 

sintomas como desatenção, hiperatividade ou ambos, e encaminhá-la a um profissional da 

saúde, a fim de ter um diagnóstico adequado e diminuir os prejuízos escolares. 

Estudantes com TDAH possuem tempo de reação significativamente mais lento, mais variável 

e mais distorcido. Sendo assim, esses escolares necessitam da repetição de exercícios e um 

tempo maior para processar e reter uma nova informação. 

Os sintomas do TDAH como o nível de desatenção e dificuldades no processamento fonológico 

comprometem o processo de leitura de estudantes que possuem esse transtorno. 

Os problemas de compreensão de leitura de crianças com dificuldades de atenção estão 

relacionados à má leitura de palavras e à compreensão auditiva é particularmente vulnerável 

em crianças com risco de TDAH.  Portanto, é de suma importância que os professores procurem 

mobilizar a atenção do aluno com TDAH no processo da leitura, dividindo a tarefa em parcelas 

menores. 

Dificuldades de leitura são caracterizadas por déficits no sistema de linguagem, em particular 

no processamento fonológico; em contraste, esses déficits linguísticos não são característicos 

do TDAH, a menos que este esteja associado ao transtorno de leitura. 

A tarefa de casa é muito importante para os alunos que possuem o TDAH. No entanto, é 

fundamental que os professores organizem-na de modo que a criança possa realizá-la com 
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êxito, ou seja, enviar para casa poucas tarefas e que essas sejam interessantes, significativas e 

curtas. 

Escolares que enfrentam o TDAH e dificuldades de leitura como comorbidade, correm maior 

risco de fracasso acadêmico, e consequências psicossociais que persistem até a idade adulta, 

caso não recebam tratamento e acompanhamento adequado. 

A instrução intensiva de leitura, independentemente do tratamento com medicação estimulante, 

pode ser eficaz na melhora dos problemas de leitura em crianças com TDAH. 

O espaçamento utilizado no texto, bem como sua forma de apresentação afetam diretamente na 

compreensão leitora de alunos com TDAH, de acordo com o nível de atenção sustentada. 

A estimulação sensorial produz ganhos diferenciais no reconhecimento e compreensão da 

leitura, bem como nos cálculos matemáticos e resolução de problemas. Assim, utilizar 

atividades lúdicas e recursos visuais tais como figuras, cartões coloridos e slides nas aulas, bem 

como giz colorido na lousa para destacar os aspectos importantes do conteúdo, podem 

contribuir no desempenho de alunos com TDAH. 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Ao sintetizarmos as principais implicações pedagógicas, como demonstrado no 

Quadro 20, percebemos o quão importantes e enriquecedores foram os estudos 

selecionados em Psicologia para nossa pesquisa, pois nos permitiu compreender que, 

conforme evidenciado na maioria dos artigos, os estudantes com TDAH possuem risco 

significativamente maior de apresentar dificuldades de leitura como comorbidade. Isso 

ocorre porque, conforme demonstrado nas pesquisas, este transtorno afeta a atenção, a 

memória de trabalho, o reconhecimento de palavras e o processamento fonológico, 

componentes fundamentais no processo de compreensão leitora, conforme evidenciado 

em nossa revisão de literatura. 

Ademais, os artigos publicados na área da Psicologia, no período de 2007 a 2017, 

em periódicos com Qualis A1 e A2, apresentaram estudos com conclusões que 

contribuem significativamente com o trabalho dos professores que atuam com alunos que 

possuem o TDAH, pois comprovaram que pequenas flexibilizações na prática docente 

como dividir as tarefas em parcelas menores, atribuir mais tempo ao término dessas 

tarefas, realizar atividades de pré-leitura, a fim de mobilizar o conhecimento prévio do 

aluno em relação ao tema que será abordado no texto, utilizar recursos visuais como 

figuras, cores, tamanho das letras e espaçamento maior nos textos, bem como giz colorido 

no quadro para destacar as informações importantes e enviar tarefa de casa com exercícios 

claros e objetivos que contribuam de forma significativa no aprendizados desses 

escolares, podem ser maneiras efetivas de contribuir no crescimento acadêmico e, 

consequentemente, social desses estudantes, por meio da melhora na autoestima, pois 

conforme apontado pelo estudo de Signor (2016), a internalização da condição de 

desatento e hiperativo influencia desfavoravelmente à formação leitora do estudante com 

TDAH. 
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Enfim, após a análise e discussão dos 34 artigos catalogados nas áreas de 

Letras/Linguística, Educação e Psicologia, extraídos dos 120 periódicos eletrônicos com 

Qualis A1 e A2, que apresentavam foco e escopo relacionados à temática de nosso estudo, 

inventariados no período compreendido entre 2007 e 2017, evidenciamos os principais 

resultados e contribuições científicas, bem como as limitações e campos ainda 

inexplorados, no que se refere ao conhecimento acerca da compreensão leitora de alunos 

com TDAH. 

Como principais contribuições científicas para nosso estudo, podemos destacar as 

pesquisas que comprovaram os riscos significativamente maiores que os escolares com 

TDAH possuem com relação à apresentação de dificuldades de compreensão em leitura, 

que podem ser explicados, ainda que parcialmente, por déficits genéticos e 

neuropsicológicos comuns. No entanto, essas dificuldades apresentadas no processo de 

leitura não derivam de problemas de compreensão, mas de alterações em suas funções 

executivas, que se caraterizam por um conjunto de processos cognitivos responsáveis por 

direcionar comportamentos e estratégias no momento da resolução de tarefas altamente 

complexas, como a leitura (MALLOY-DINIZ et al., 2008). 

Em virtude dessas alterações nas funções executivas, os estudos discutidos 

evidenciaram que a desatenção apresentada pelos estudantes com TDAH interfere de 

forma direta no baixo desempenho escolar e nas dificuldades apresentadas nas tarefas de 

leitura, influenciando no desempenho inferior em habilidades de consciência fonológica, 

vocabulário mais restrito, tempo de reação significativamente mais lento, dificuldades em 

fazer inferências apropriadas e identificar inconsistências no texto. Além do mais, o 

TDAH comumente co-ocorre com outros transtornos, dentre eles o transtorno de oposição 

desafiante, o transtorno de conduta e as dificuldades de leitura, tendo a maior 

sobreposição o transtorno de oposição desafiante, que é considerado uma dos maiores 

desafios para o docente. Outrossim, a incorporação da condição de desatento e hiperativo 

influencia negativamente na formação acadêmica e social das crianças e adolescentes com 

TDAH. 

Os estudos inventariados propiciaram ainda, contribuições que podem repercutir 

de modo significativo nas ações docentes do cotidiano com alunos que possuem o TDAH, 

a fim de ajudá-los a melhorar seu desempenho em leitura de forma gradativa e contínua, 

colaborando assim no processo de aprendizagem. Também foi evidenciado nos estudos 

selecionados nas três áreas de conhecimento elencadas em nossa pesquisa, que escolares 

com TDAH têm capacidade de chegar a um mesmo resultado que seus pares sem o 

transtorno, porém necessitam de mais tempo para atingir o objetivo proposto, além de 
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acompanhamento especializado com profissionais da saúde e educação, ressaltando que 

essa intervenção deve ser feita o mais precocemente possível, para evitar dificuldades 

posteriores. Isso aponta para a necessidade de que o aluno com TDAH tenha o direito ao 

AEE, sendo necessário, portanto, alterar a legislação a respeito desse assunto.  

De outra perspectiva, foram encontradas algumas limitações, como por exemplo, 

poucas pesquisas voltadas para o uso de estratégias e atividades diferenciadas que podem 

ser utilizadas pelos professores no trabalho diário junto aos alunos que possuem o TDAH, 

assim como o uso de jogos e programas de computador que podem ajudar no desempenho 

de alunos que possuem o transtorno. Enfim, essas limitações estão associadas ao fato de 

haver tão poucas pesquisas sendo realizadas acerca da compreensão em leitura de 

escolares com TDAH na área de Letras/Linguística e principalmente na área de Educação, 

que apresentou apenas 02 artigos publicados com essa temática nos últimos 10 anos, 

considerando os periódicos com Qualis A1 e A2, mesmo sendo esse o período em que 

houve um aumento significativo do número de escolares diagnosticados com o transtorno, 

demonstrando que essa temática se constitui em um campo aberto para investigações 

posteriores, principalmente no que se refere ao espaço educacional. 
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CAPÍTULO IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar as considerações finais relativas 

às contribuições científicas acerca da compreensão leitora de estudantes com TDAH, no 

período de 2007 a 2017, em Periódicos eletrônicos Qualis A1 e A2, nas áreas de 

Letras/Linguística, Educação e Psicologia. Apresentamos, na seção 4.1, as considerações 

finais do estudo e o resultado do mapeamento dos Periódicos e Artigos científicos 

pesquisados. Na sequência, nas seções 4.2, 4.3 e 4.4, com base nos dados obtidos na 

pesquisa, bem como no que a literatura apresenta a respeito dos aspectos cognitivos que 

permeiam o TDAH e a compreensão da leitura, elencamos as temáticas mais recorrentes, 

as contribuições científicas e as implicações pedagógicas evidenciadas na pesquisa, por 

área de conhecimento. Na seção 4.5, enumeramos a síntese das principais contribuições 

científicas e implicações pedagógicas do estudo. E finalmente, na seção 4.6, discutimos 

as limitações de nossa pesquisa, campos ainda inexplorados e algumas sugestões para 

estudos futuros. 

 

4.1 Considerações finais e resultado do mapeamento dos Periódicos e Artigos 

científicos pesquisados 

 

Para que o leitor construa o sentido de um texto escrito, ou seja, para que ocorra a 

compreensão leitora, é necessário que haja o envolvimento de uma multiplicidade de 

processos cognitivos, no qual a percepção, a atenção e a memória são fundamentais 

(LEFFA, 1996; KATO, 2007; SOUZA, 2012; KLEIMAN, 2016), pois a atenção precisa 

estar focada a fim de registrar os estímulos visuais no momento da leitura, e a memória 

de trabalho, por conseguinte, manipula e gerencia essas informações (MATLIN, 2004; 

BADDELEY, 1990; BARETTA, 2008; IZQUIERDO, 2011). Estudos nas áreas de 

psicologia e psiquiatria (BARKLEY, 2008; ROHDE; MATTOS, 2003) demonstram que 

crianças e adolescentes com Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) 

apresentam, como o próprio nome sugere, um déficit na atenção, que dificulta a 

concentração em atividades cognitivas complexas, como a leitura. Considerando esse 

cenário, objetivou-se investigar quais são as principais contribuições científicas a respeito 

da compreensão leitora de alunos com TDAH. 

Desse modo, após analisar os aspectos cognitivos que permeiam o TDAH, assim 

como compreender quais são os processos que integram a compreensão da leitura, 

passamos, por meio de um percurso metodológico embasado na Análise de Conteúdo 
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proposta por Bardin (2011), a realizar um mapeamento dos Artigos científicos publicados 

no período de 2007 a 2017, cuja temática abordasse a compreensão leitora de escolares 

com TDAH, e assim, obtemos uma revisão sistemática. O intuito dessa sistematização é 

contribuir com os pesquisadores e professores que estão em busca de estudos sobre esse 

assunto, a fim de melhor entender o TDAH e verificar como ele influencia na 

compreensão da leitura e na aprendizagem dos alunos diagnosticados com esse 

transtorno. 

Para a efetivação desse objetivo, utilizamos o Sistema WebQualis e o Portal de 

Periódicos CAPES, como fontes de consulta, analisando o inventário de Periódicos 

registrados e avaliados no triênio 2013-2016. O foco de nossa análise incluiu as áreas de 

Letras/Linguística, Educação e Psicologia, por serem áreas do conhecimento mais 

diretamente ligadas ao nosso tema de estudo. Ademais, selecionamos os Periódicos 

eletrônicos nacionais e internacionais, Qualis A1 e A2, para dar prosseguimento ao nosso 

estudo. Esse recorte se deu porque os periódicos online permitem maior facilidade na 

recepção da informação, além de oferecerem links ativos, tanto para outras seções do 

próprio texto, quanto para outros artigos da mesma base de dados (MEADOWS, 1999; 

ARELLANO; FERREIRA; CAREGNATO, 2005; GIRALDELLO, 2017). Já a 

estratificação A1 e A2 foi escolhida por apresentarem qualidade mais alta aferida pela 

CAPES para um periódico, além de serem atualmente considerados como os principais 

suportes acadêmicos documentais.  

Na sequência, excluímos os periódicos que apresentavam foco e escopo que não 

tinham relação com o tema de nosso estudo, ou seja, que não estavam ligados diretamente 

à compreensão da leitura de estudantes com TDAH, selecionando 120 periódicos 

científicos eletrônicos, sendo 14 Qualis A1 e 9 Qualis A2 na área de Letras/Linguística; 

17 Qualis A1 e 26 Qualis A2 em Educação, e em Psicologia foram mapeados 30 

periódicos com estrato A1 e 24 na estratificação A2. Esses dados demonstram que o 

menor índice de periódicos incluídos nessa classificação foi de Letras/Linguística, 

enquanto a área de Psicologia demonstrou contribuir significativamente para o campo da 

compreensão leitora de alunos com TDAH, já que apresentou o maior índice de 

periódicos inventariados. Verificou-se ainda que o foco no assunto de nosso estudo está 

presente com maior amplitude em Periódicos com Qualis A1, nas áreas de 

Letras/Linguística e Psicologia, e nos Periódicos Qualis A2 na área de Educação. 

Com relação ao âmbito de circulação, se sobressaíram os periódicos nacionais nas 

áreas de Letras/Linguística e Educação, e os periódicos internacionais na área de 

Psicologia. Dos 23 periódicos selecionados em Letras/Linguística, 13 são nacionais e 10 
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internacionais. Em Educação, foram inventariados 29 periódicos nacionais e 14 

periódicos internacionais, demonstrando que existe uma tendência para o tema 

relacionado à compreensão leitora, em periódicos nacionais nessas áreas de 

conhecimento. Já o campo da Psicologia contou com 41 periódicos de instituições 

estrangeiras, enquanto no Brasil foram catalogados apenas 13 periódicos que possuem 

foco e escopo relacionados com a temática desta pesquisa, evidenciando uma precupação 

internacional acerca da influência dos sintomas do TDAH na leitura e na aprendizagem 

dos escolares com o transtorno. 

Dando prosseguimento ao estudo, identificamos os artigos eletrônicos que 

apresentavam em seu título ou nas palavras-chave os termos “compreensão leitora”, 

“Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade”, “leitura” e “TDAH”, em língua 

portuguesa e seus equivalentes em língua inglesa e espanhola, coletando seus resumos 

para análise posterior. Desse modo, inventariamos um corpus de 34 artigos com tema 

relacionado à compreensão em leitura de alunos com TDAH, para que nosso estudo se 

concretizasse. Desse montante, 07 artigos são da área de Letras/Linguística, 02 da área 

de Educação e 25 da área de Psicologia, evidenciando, novamente, a forte influência dessa 

área de conhecimento no campo de estudo que se refere à temática de nossa pesquisa. 

Esse dado pode ser explicado porque, tanto o TDAH, quanto a compreensão leitora, 

envolvem processos cognitivos, um dos focos de investigação da Psicologia. Além do 

mais, o aumento significativo do número de crianças diagnosticadas com TDAH nos 

últimos anos (ORTEGA et al., 2010) também pode ter contribuído para esse resultado. 

Entretanto, apesar da grande demanda de alunos com TDAH nas escolas, há um número 

reduzido de pesquisas encontradas nas áreas de Letras/Linguística e Educação, mesmo 

sendo áreas do conhecimento interligadas ao ensino, revelando que, aparentemente, existe 

uma lacuna na interação entre as áreas, pois o resultado das pesquisas dificilmente chega 

até os docentes que atuam com esses alunos. 

Outro dado que nos chamou a atenção, foi o fato de apenas 04 artigos catalogados 

em nossa pesquisa, terem sido publicados por instituições brasileiras, sendo: ABRAMO 

- Associação Brasileira de Motricidade Orofacial, Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e Universidade Federal de Minas 

Gerais. Os demais 30 artigos foram publicados por instituições ou editoras internacionais, 

destacando-se a editora Taylor & Francis Online, com 04 artigos publicados, seguidos 

das editoras Elsevier e SAGE Journals, com 02 artigos publicados em cada uma, assim 

como Cambridge University Press, que também publicou 02 artigos. Já as editoras 

Frontiers Media, Springer, Wiley Online Library, Public Library of Science, bem como 



166 
 

as instituições Oxford Academic e Universidad de Oviedo, publicaram 01 artigo cada 

uma, evidenciando, mais uma vez, a tendência de publicações em periódicos 

internacionais a respeito do assunto abordado em nosso estudo.  

Após a seleção dos 34 artigos publicados em periódicos eletrônicos, no período 

de 2007 a 2017, evidenciamos as temáticas mais abordadas, as principais conclusões 

evidenciadas, bem como as implicações pedagógicas identificadas em cada artigo, 

realizando uma revisão sistemática dos estudos inventariados, no que se refere às 

principais contribuições científicas acerca da compreensão leitora de estudantes com 

TDAH, considerando as três áreas de conhecimento elencadas na pesquisa. 

 

4.2 Temática mais recorrente, contribuições científicas e implicações pedagógicas 

evidenciadas na área de Letras/Linguística 

 

Na área de Letras/Linguística, a temática mais recorrente foi o desempenho dos 

alunos com TDAH em tarefas de leitura. As conclusões dos estudos confirmam que o 

TDAH influencia de forma direta na compreensão leitora dos estudantes que possuem 

esse transtorno, fazendo com que apresentem desempenho inferior nas tarefas de leitura, 

seja pela apresentação de vocabulário mais restrito (BARINI; HAGE, 2015),  

internalização da condição de desatento e hiperativo (SIGNOR, 2016), ou ainda pelo 

desempenho inferior em habilidades de consciência fonológica e memória de trabalho 

(CUNHA et al., 2013; UVO et al., 2017; GUEDIM et al., 2017). Felizmente, apesar 

dessas constatações, estudantes com TDAH possuem a capacidade de chegar aos mesmos 

resultados que escolares que não possuem o transtorno, no entanto, precisam de um tempo 

significativamente maior nesse processo (ALBUQUERQUE et al., 2012). Esse resultado 

é extremamente relevante para a prática pedagógica dos docentes que atuam com 

escolares que possuem o TDAH, pois demonstra que esses alunos são inteligentes e 

perfeitamente capazes de aprender, desde que sejam ofertadas condições apropriadas, por 

meio de flexibilização de atividades e considerando o seu tempo de aprendizagem, já que 

eles necessitam da repetição de exercícios e um tempo maior para processar e reter uma 

nova informação (SENA; DINIZ NETO, 2007). Adaptações acessíveis como realizar as 

atividades por etapas (GOLDSTEIN; GOLDSTEIN, 1994; BENCZIK, 2006), podem 

surtir efeito positivo, já que tarefas longas e maçantes levam à exaustão e comprometem 

a elaboração do conhecimento (SOUZA, 2012), além de desmotivar o aluno, levando-o a 

desistir, antes mesmo de tentar resolver a tarefa, por acreditar que não conseguirá concluí-

la (BENCZIK, 2006). 
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Outra implicação pedagógica de suma importância evidenciada nos artigos da área 

de Letras/Linguística é a influência negativa da internalização da condição de desatento 

e agitado na formação leitora dos alunos com TDAH. Por isso, é fundamental que os 

professores promovam atividades em sala que permitam a esse aluno se sentir útil e 

valorizado, com atitudes simples, como por exemplo, ser o ajudante do professor. É 

necessário ainda recompensar seu esforço, persistência e comportamento bem sucedido, 

oferecendo elogios sinceros sempre que possível (GOLDSTEIN; GOLDSTEIN, 1994; 

BENCZIK, 2006). 

 

4.3 Temáticas, contribuições científicas e implicações pedagógicas relativas à área 

de Educação 

 

Quanto aos artigos relativos à área da Educação, embora tenhamos encontrado 

apenas 02, considerando nosso recorte de pesquisa, são estudos que apresentaram 

contribuições importantes. As temáticas apresentadas nas pesquisas se referem às 

comorbidades associadas ao TDAH, tema de fundamental importância, visto que, 

dificilmente esse transtorno se manifesta de forma isolada (WEHMEIER; SCHACHT; 

BARKLEY, 2010), e a relação entre o TDAH e as habilidades de leitura, antes de iniciar 

o processo de alfabetização, assunto igualmente importante, pois quanto mais precoce for 

o diagnóstico e o tratamento do TDAH, mais chances de minimizar os prejuízos na 

aprendizagem (ROTTA, 2006; ROTTA; BRIDI FILHO; BRIDI, 2016). Ambos os 

estudos contribuem significativamente para a atuação docente, pois Martin et al. (2007), 

corroboraram com os estudos que evidenciam a alta prevalência de comorbidades 

associadas ao TDAH, ressaltando que o Transtorno de Oposição Desafiante é o que mais 

se sobressai. Este resultado impacta diretamente no trabalho em sala de aula, pois esse 

transtorno representa um dos maiores desafios para o professor, pois o aluno não aceita 

imposição de regras e limites (DSM-V, 2014), o que dificulta o relacionamento 

interpessoal, assim como o processo de ensino e aprendizagem. Ademais, a falta de 

conhecimento e compreensão deste padrão de comportamento pode fazer com que 

professores o confundam com falta de educação. Smith e Strick (2001) sugerem que a 

melhor maneira de atuar frente a esse aluno é não o repreender diante dos colegas e nunca 

o colocar em uma situação de constrangimento, a fim de evitar desgaste para o 

profissional e para o aluno. Willcutt et al. (2007) demonstraram em seu estudo que pode 

haver uma influência genética nas dificuldades de leitura relacionadas ao TDAH desde a 

primeira infância. Isso implica em diagnosticar e tratar o TDAH precocemente, a fim de 



168 
 

evitar dificuldades de leitura e aprendizagem posteriores, quando o aluno ingressa na 

escola e assim, diminuir os prejuízos no desempenho escolar causados pelo transtorno. 

 

4.4 Temática mais recorrente, contribuições científicas e implicações pedagógicas 

demonstradas na área de Psicologia 

 

Com relação aos 25 artigos mapeados na área de Psicologia, a temática que se 

sobressaiu nos estudos foi a relação existente entre o TDAH e as dificuldades de leitura, 

contando com 12 pesquisas a respeito desse tema, constatando a relevância desse assunto 

para essa área do conhecimento. Os demais artigos também abordaram assuntos 

relevantes para nosso estudo como programas de intervenção e treinamento para escolares 

com TDAH (ZENTALL et al., 2012; HOROWITZ-KRAUS, 2013; TANNOCK et al., 

2016), o impacto da memória de trabalho e da velocidade de processamento no 

desempenho da compreensão em leitura no TDAH (NOGGLE, 2014), como os sintomas 

do TDAH na infância que podem afetar a leitura na adolescência (PLOURDE et al., 

2014), assim como estratégias metacognitivas utilizadas por estudantes com esse 

transtorno no momento da leitura (ALVARADO et al., 2011) e a habilidade das crianças 

com TDAH em fazer inferências e monitorar o entendimento contínuo de textos 

(BERTHIAUME, 2010).  

Outros temas de grande relevância para a prática docente foram encontrados na 

análise dos artigos da área de Psicologia, como o estudo de Little et al. (2014), que 

forneceu informações importantes sobre a influência da realização das tarefas de casa de 

forma regular, a fim de contribuir na compreensão leitora de alunos com TDAH. Cabe 

ressaltar que é fundamental que os professores organizem a tarefa de modo que o aluno 

com o transtorno possa realizá-la com êxito, ou seja, atividades curtas, significativas e 

interessantes (GOLDSTEIN; GOLDSTEIN, 1994; BENCZIK, 2006). Ademais, Stern e 

Shalev (2013), examinaram o impacto do espaçamento e do tipo de apresentação do texto 

na eficiência da compreensão em leitura de alunos com TDAH. Assim, novamente 

percebemos que atitudes relativamente simples na prática docente podem fazer uma 

grande diferença na leitura e, consequentemente, na aprendizagem de alunos com o 

transtorno, pois utilizar espaçamento maior nos textos, assim como recursos visuais tais 

como figuras, giz colorido e enfatizar para que o aluno destaque no texto informações 

importantes (GOLDSTEIN; GOLDSTEIN, 1994; BENCZIK, 2006), podem contribuir 

significativamente no desempenho escolar do aluno com TDAH. 
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Finalmente, os estudos em Psicologia evidenciaram, ainda, que escolares com 

TDAH necessitam acompanhamento especializado com profissionais da saúde e 

educação, ressaltando que essa intervenção deve ser feita o mais precocemente possível, 

para evitar dificuldades posteriores, enfatizando a necessidade do aluno com o transtorno 

ter o direito ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) nas escolas, sendo 

necessário, portanto, alterar a legislação a respeito desse assunto, visto que, atualmente, 

esses alunos não possuem tal direito assegurado pela lei. 

 

4.5 Síntese das principais contribuições científicas e implicações pedagógicas do 

estudo 

 

Em síntese, após a análise dos 34 artigos inventariados em nosso estudo, 

abrangendo as três áreas de conhecimento elencadas na pesquisa, extraídos dos 120 

periódicos eletrônicos com Qualis A1 e A2, que apresentavam foco e escopo relacionados 

à temática de nosso estudo, no período de 2007 a 2017, evidenciamos como principais 

contribuições científicas as pesquisas que comprovaram os riscos significativamente 

maiores que os escolares com TDAH possuem com relação à apresentação de 

dificuldades de compreensão leitora, apesar dessas dificuldades não decorrerem em 

função de problemas de compreensão, mas de alterações nas funções executivas, que se 

configuram por um conjunto de processos cognitivos responsáveis por orientar 

comportamentos e estratégias no momento da resolução de tarefas altamente complexas, 

como a leitura (MALLOY-DINIZ et al., 2008). 

Com relação às principais implicações pedagógicas, enfatizamos que os 

estudantes com TDAH possuem capacidade para chegar ao mesmo resultado dos alunos 

que não possuem o transtorno, desde que tenham acompanhamento clínico e pedagógico 

especializado, incluindo o direito ao AEE nas escolas, não assegurado pela lei vigente, 

além da flexibilização da prática pedagógica dos professores, com atividades 

diferenciadas, respeitando o tempo de aprendizagem desses alunos, sem comparação com 

os demais, a fim de colaborar na melhora do desempenho em leitura de forma gradativa 

e contínua, e consequentemente, no processo de aprendizagem. 

 

4.6 Limitações da pesquisa e sugestões para estudos futuros 

 

No que se refere às limitações do estudo, é possível que a quantidade de filtros 

para a triagem de periódicos e artigos possa ter reduzido o número de estudos 
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inventariados. Entretanto, esse recorte foi necessário para a constituição do corpus de 

análise e para que, considerando o pouco tempo disponibilizado para o estudo, 

pudéssemos analisá-los de forma quantitativa e qualitativa. Ademais, durante o processo 

de pesquisa e análise dos estudos científicos, nos deparamos com alguns problemas como 

a maior parte dos artigos selecionados estarem em língua estrangeira e utilizarem termos 

técnicos, que muitas vezes, dificultaram a tradução adequada e, consequentemente, a 

análise. Outrossim, a redação de alguns resumos não apresentava informações suficientes 

para determinar a inclusão/exclusão do artigo no corpus, fazendo com que fosse 

necessária a leitura do artigo na íntegra.  

Além do mais, não identificamos nenhum artigo, considerando o recorte elencado 

na pesquisa, que abordasse como tema o uso de estratégias e atividades diferenciadas que 

podem ser utilizadas pelos professores no trabalho diário junto aos alunos que possuem o 

TDAH, assim como o uso de jogos e programas de computador que podem ajudar no 

desempenho de alunos que possuem o transtorno. Essas limitações podem estar 

associadas ao fato de haver tão poucas pesquisas sendo realizadas acerca da compreensão 

em leitura de escolares com TDAH na área de Letras/Linguística e principalmente na área 

de Educação, considerando os periódicos Qualis A1 e A2, e o intervalo de tempo entre 

2007 a 2017, mesmo sendo esse o período em que houve um aumento significativo do 

número de escolares diagnosticados com o transtorno. Esse dado demonstra que tal 

temática se constitui em um campo aberto e bastante fértil para investigações posteriores, 

principalmente no que se refere ao campo educacional, em virtude da falta de estudos 

focados no ensino de estudantes com TDAH. 

Sendo assim, acreditamos que os objetivos propostos para nosso estudo foram 

concretizados e esperamos ter contribuído com professores e pesquisadores que estão em 

busca de estudos sobre o conhecimento a respeito de como o TDAH pode influenciar na 

compreensão leitora de escolares com esse transtorno. Espera-se ainda que nossa 

sistematização de resultados possa contribuir com outros pesquisadores e que a partir de 

nosso estudo outras pesquisas possam surgir, por meio de diferentes fontes de coleta de 

dados, como por exemplo, periódicos com outra estratificação ou ainda apreciação dos 

bancos de dados de dissertações e teses de instituições nacionais e internacionais. Torna-

se relevante destacar ainda que a Linguística Aplicada é um campo de natureza 

interdisciplinar privilegiado nesse campo de estudo, pois pode articular os conhecimentos 

proporcionados pela área da psicolinguística, tendo como foco de investigação os 

processos de decodificação de códigos verbais, dentre eles o processo da compreensão 

leitora (SCLIAR-CABRAL, 1991), atuando de forma a contribuir na resolução de 
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problemas específicos da sociedade, onde a linguagem está envolvida (LEFFA, 2001). 

Ademais, nosso estudo justifica a necessidade do aluno com TDAH ter direito ao 

Atendimento Educacional Especializado nas escolas, por meio das Salas de Recursos 

Multifuncionais, pois, infelizmente, esse direito ainda não é assegurado pela legislação 

atual. 

No que diz respeito à prática profissional da pesquisadora, atuando como 

professora de língua inglesa na rede estadual de ensino, em turmas com alunos que 

possuem o TDAH, este estudo trouxe contribuições valiosas para enriquecer seu 

conhecimento acerca dos aspectos cognitivos que permeiam o TDAH, assim como 

compreender quais são as etapas que integram a compreensão da leitura e como esse 

transtorno pode influenciar nesse processo. Além disso, os estudos apresentaram 

sugestões pedagógicas que incidem em flexibilizações didáticas possíveis de serem 

implementadas em sala de aula, em qualquer disciplina, e que podem trazer contribuições 

significativas no desempenho escolar dos alunos com TDAH. Por isso, esse estudo é 

início de um trabalho que pode ser desenvolvido em parceria com o Núcleo Regional de 

Educação de Guarapuava, por meio de um repasse das contribuições dessa pesquisa para 

os demais docentes da instituição escolar da qual faço parte, e também de outras 

instituições de nossa cidade, já que é um tema tão relevante e pouco difundido entre os 

docentes.  

Desse modo, esperamos que o conhecimento a respeito da influência do TDAH 

na compreensão leitora possa ser disseminado aos professores que atuam no cotidiano 

com alunos que possuem o transtorno, e procurar ajudar, da melhor forma possível, na 

melhora do desempenho desses alunos em compreensão leitora, e, por conseguinte, em 

seu processo de aprendizagem, já que a leitura é base de todas as disciplinas escolares 

(ANDERSON; HIEBERT; SCOTT; WILKINSON, 1985; BRAGA; SILVESTRE, 2002; 

MORAIS, 2013).  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - CORPUS DE RESUMOS DOS ARTIGOS SELECIONADOS NA 

PESQUISA 

 

1 

Vocabulário e compreensão verbal de escolares com Transtorno do Déficit de 

Atenção e Hiperatividade 

 

Nayara Salomão Barini  

Simone Rocha De Vasconcellos Hage 

Resumo 

Objetivo: Comparar o vocabulário receptivo e a compreensão verbal de escolares com e 

sem Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e, ainda, confrontar o 

desempenho deles com os valores normativos dos testes aplicados. 

Métodos: 40 crianças em idade escolar com e sem TDAH foram submetidas a dois testes 

de linguagem receptiva, TVfusp e Token Test. Análise descritiva foi realizada, obtendo-

se os valores de média, mediana, mínimo, máximo e quartis. Para uma análise 

comparativa entre os grupos foi realizado o teste t de Student. Para a comparação dos 

desempenhos obtidos pelos escolares com os valores de referência dos testes aplicados 

foi utilizado o Teste de Mann-Whitney (p<0,05). 

Resultados: Em todas as medidas estudadas, o desempenho das crianças com TDAH foi 

inferior ao das sem o transtorno, no TVfusp e no Token Test. A comparação demonstrou 

diferença significativa, sendo que 50% e 5% das crianças com TDAH apresentaram 

pontuação na média, respectivamente, no TVfusp e no Token Test, considerando os 

valores normativos dos testes. 

Conclusão: Escolares com TDAH apresentaram vocabulário mais restrito e mais 

dificuldades de compreensão verbal quando comparados aos seus pares sem o transtorno. 

O confronto do desempenho obtido pelos grupos com os valores normativos do TVfusp 

e do Token Test indicou que uma parcela das crianças com TDAH apresenta desempenho 

dentro da média nos testes aplicados. Este estudo chama a atenção para a importância de 

investigações mais abrangentes em crianças com suspeita de TDAH, indo além da 

verificação da presença ou ausência dos sintomas nucleares e suas relações com baixo 

desempenho acadêmico. 

 

 



188 
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Processamento da Linguagem no Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) 
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Resumo: O Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é o diagnóstico 

psiquiátrico mais frequente entre crianças com problemas de aprendizagem. Os sujeitos 

com TDAH apresentam problemas de memória operacional, portanto, levantamos a 

hipótese de que o grupo com TDAH não apresentaria o mesmo desempenho em tarefas 

de leitura que o grupo controle. Realizamos cinco experimentos psicolinguísticos, 

utilizando metodologia online, com o objetivo de diferenciar o processamento da leitura 

do processamento metalinguístico e, desta forma, especificar a natureza da dificuldade 

dos portadores de TDAH. Ambos os grupos obtiveram índices de acertos similares, porém 

as latências foram significativamente maiores para o grupo de sujeitos com TDAH, 

demonstrando que eles têm a capacidade de chegar a um mesmo resultado, porém 

necessitam de mais tempo do que o grupo controle. Este resultado sugere que pode haver 

um problema de processamento da linguagem intrínseco ao TDAH. 

Palavras-chave:  TDAH; processamento linguístico; leitura; problema de linguagem. 

 

ALBUQUERQUE, G.; et al. Processamento da linguagem no Transtorno do Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (TDAH). DELTA [online], 2012, vol.28, n.2, pp.245-280. 

Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-44502012000200003 

http://dx.doi.org/10.1590/2317-1782/201520150222
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ALBUQUERQUE,+GUIOMAR
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-44502012000200003


189 
 

3 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade: implicações para a 

constituição leitora do aprendiz 

 

Rita de Cassia Fernandes Signor 

 

Resumo: O objetivo deste artigo é, por meio de um relato de caso, demonstrar as 

implicações do diagnóstico de TDAH para a constituição leitora do aprendiz. Para tanto, 

apresentamos a história de Miguel, estudante do 6º ano do ensino fundamental e portador 

do diagnóstico de TDAH desde os 7 anos de idade. Para a geração dos dados, foram 

realizadas entrevistas com o menino, seus professores e sua mãe, além de avaliação de 

leitura e escrita e pesquisa documental. Os dados foram analisados conforme a 

perspectiva sócio-histórica. Os resultados revelam que a internalização da condição de 

desatento e agitado influenciou desfavoravelmente a formação leitora da criança. 

Conclui-se que a escola, antes de encaminhar o aluno considerado muito ativo para 

profissionais de saúde, poderia acolhê-lo em sua singularidade, promovendo, entre outras 

ações, a sua inserção em práticas de leitura e escrita significativas. 

Palavras-chave: TDAH; Subjetividade; Constituição leitora. 

 

SIGNOR, R.C.F. Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade: implicações para a 

constituição leitora do aprendiz. Rev. bras. Linguist. apl. vol.16 no.3, Belo 

Horizonte, 2016. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/1984-6398201610076 

 

 

4 

 

Desempenho de escolares com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em 

tarefas metalinguisticas e de leitura 

 

Vera Lúcia Orlandi Cunha 

 Cláudia da Silva 

Maria Dalva Lourencetti 

 Niura Aparecida de Moura Ribeiro Padula 

Simone Aparecida Capellini 

 

http://dx.doi.org/10.1590/1984-6398201610076


190 
 

Resumo 

Objetivos: comparar e caracterizar o desempenho de escolares com Transtorno de Déficit 

de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em tarefas metalinguísticas e de leitura com 

escolares sem queixa de transtornos comportamentais e/ou de aprendizagem.  

Método: participaram vinte escolares do 4º ao 8º ano do ensino fundamental, sendo 

catorze escolares do sexo masculino e seis do sexo feminino, na faixa etária de 9 a 13 

anos. Os escolares foram divididos em dois grupos, sendo o GI composto por dez 

escolares com diagnóstico interdisciplinar de TDAH e o GII composto por dez escolares 

sem queixa de transtornos comportamentais e/ou de aprendizagem, pareados com os 

escolares do GI de acordo com a idade e o nível escolar. Foi utilizado como procedimento 

a aplicação de protocolo com provas de habilidades metalinguísticas e de leitura de 

palavras reais e pseudopalavras.  

Resultados: houve diferença estatisticamente significante entre os grupos nas tarefas de 

manipulação silábica e fonêmica, como também nas provas de leitura de palavras reais 

referentes à leitura de palavras regulares e palavras irregulares, bem como para as 

pseudopalavras.  

Conclusão: os escolares com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

apresentaram desempenho inferior nas tarefas consideradas mais complexas, como a 

manipulação de sílabas e fonemas e na leitura de palavras irregulares, que exigem 

retenção, análise e recuperação de informação. As dificuldades apresentadas nessas 

habilidades pelos escolares com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

podem ser atribuídas não a um déficit primário, mas como um fenômeno secundário à 

desatenção que interferem de forma direta em seu desempenho. 

Palavras-chave: Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade; Leitura; 

Aprendizagem; Linguística; Educação. 
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Resumo 

Objetivo: caracterizar e comparar o desempenho de escolares com Transtorno do Déficit 

de Atenção com Hiperatividade em habilidades metalinguísticas, leitura e compreensão 

leitora, com escolares de bom desempenho acadêmico.  

Métodos: participaram deste estudo 30 escolares do Ensino Fundamental I, de ambos os 

gêneros, na faixa etária de 8 anos a 12 anos e 11 meses de idade, divididos em dois grupos: 

Grupo I, composto por 15 escolares com diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção 

com Hiperatividade; Grupo II, composto por 15 escolares com bom desempenho 

acadêmico. Os escolares foram pareados em relação à idade, à escolaridade e ao gênero 

e foram submetidos à aplicação das provas de habilidades metalinguísticas, de leitura e 

de compreensão de leitura.  

Resultados: foi possível verificar desempenho inferior do GI em habilidades de 

identificação de fonema inicial e final, subtração e adição de sílabas e de fonemas, bem 

como de segmentação de fonemas. O desempenho do GI também foi inferior ao do GII 

em provas de leitura e de repetição de não palavras. Não houve diferença estatisticamente 

significante entre o desempenho dos grupos em compreensão leitora.  

Conclusão: os escolares com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade em 

comparação com grupo controle apresentaram desempenho inferior na decodificação 

leitora e nas tarefas metalinguísticas consideradas mais complexas, as quais exigem 

retenção, análise e recuperação de informação. Na compreensão de leitura ambos os 

grupos apresentaram classificação de desempenho inferior com resultados semelhantes. 

Descritores: Aprendizagem; Leitura; Avaliação; Educação; Transtorno do Déficit de 

Atenção com Hiperatividade. 
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leitura e compreensão leitora. Rev. CEFAC [online], 2017, vol.19, n.1, pp.7-19. 

Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/1982-0216201719115815 
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Resumo 

Objetivo: determinar se existem diferenças qualitativas e/ou quantitativas na leitura 

silenciosa ao nível da decodificação de palavras isoladas apresentada por crianças com e 

sem Transtornos de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDA/H); identificar aspectos que 

possam justificar as diferenças, se evidenciadas; caracterizar alterações da leitura 

silenciosa, que possam ser específicas das crianças portadoras de TDA/H; e estabelecer 

as relações possíveis entre os aspectos verificados e os déficits atencionais.  

Métodos: esta pesquisa seguiu um desenho exploratório-descritivo, com uma abordagem 

qualitativa, comparando o desempenho obtido na leitura silenciosa de palavras. Foi 

aplicado um teste de leitura em um grupo de 60 crianças (20 com TDA/H e 40 sem 

TDA/H), selecionadas entre 295 estudantes alfabetizados, com idades que variaram entre 

sete e 14 anos, e coletou informações em questionários respondidos por seus pais e 

professores.  

Resultados: a proporção de acertos, entre todos os participantes, não seguiu uma 

distribuição semelhante para todas as categorias; as categorias incorretas visuais, 

incorretas fonológicas e incorretas homófonas apresentaram, respectivamente, maior 

concentração de erros para todos os participantes, e os leitores sem TDA/H obtiveram 

melhor desempenho do que os com TDA/H; as características de gênero e escolaridade 

dos participantes não determinaram diferenças significativas na proporção de acertos.  

Conclusão: as diferenças encontradas foram mais quantitativas que qualitativas e podem 

ser justificadas pela falta de atenção do leitor à grafia da palavra; os leitores com TDA/H 

utilizaram-se preferencialmente do processamento fonológico, apresentando dificuldades 

de intensidades variadas no processamento lexical; demonstrou-se que a atenção 

compromete a leitura no nível da decodificação de palavras isoladas. 
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Desempenho do processamento fonológico, leitura e escrita em escolares com 
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Resumo 

Objetivo: comparar o desempenho do processamento fonológico, da leitura e escrita de 

palavras reais e inventadas entre os escolares com transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade e escolares com bom desempenho escolar.  

Métodos: participaram deste estudo 30 escolares, na faixa etária de 9 a 12 anos, de ambos 

os gêneros, do Ensino Fundamental de escolas públicas e particulares, divididos em: 

Grupo Experimental (15 escolares com diagnóstico interdisciplinar de transtorno de 

déficit de atenção e hiperatividade) e Grupo Controle (15 escolares com bom desempenho 

escolar), pareado com o Grupo Experimental em idade, gênero, escolaridade, tipo de 

instituição de ensino (pública e particular). Os instrumentos utilizados para avaliação 

foram: Instrumento de Avaliação Sequencial (CONFIAS), Teste de Nomeação Seriada 

Rápida (RAN), Prova de repetição de palavras sem significado e Prova de leitura e escrita. 

Os resultados foram analisados por meio de testes estatísticos (Mann Whitney e Teste t 

de Student), adotando-se nível de significância de 5% (0,05).  

Resultados: os resultados analisados por meio de testes estatísticos revelaram diferenças 

significantes entre o grupo experimental e o grupo controle nas provas avaliadas. 
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Conclusão: escolares com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade apresentaram 

desempenho inferior em habilidades de consciência fonológica, acesso ao léxico, 

memória operacional, leitura e escrita de palavras, quando comparados aos escolares sem 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com bom desempenho escolar. 

Palavras-chave: Criança; Avaliação; Aprendizagem; Leitura; Escrita. 
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A Genetic Study of Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Conduct Disorder, 

Oppositional Defiant Disorder and Reading Disability: Aetiological overlaps and 

implications 

 

Neilson C. Martin 

Florence Levy 

Jan Pieka 

David A. Hay 

 

Abstract: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) commonly co‐occurs with 

Oppositional Defiant Disorder, Conduct Disorder and Reading Disability. Twin studies 

are an important approach to understanding and modelling potential causes of such 

comorbidity. Univariate and bivariate genetic models were fitted to maternal report data 

from 2040 families of twins from the Australian Twin ADHD Project. All measures 

showed a heritability of over 0.8 and little role for the common family environment, 

except for the combined subtype of ADHD with a heritability of 0.69 and a common 

environment of 0.19. About one‐third of the genetic variance in ADHD was shared with 

the other behaviours, the largest overlap being with Oppositional Defiant Disorder. 

Common environmental effects were shared between the combined ADHD subtype and 

the other measures. Some implications of these findings for home and school are 

discussed. 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=GONCALVES-GUEDIM,+TALITA+FERNANDA
http://dx.doi.org/10.1590/1982-0216201719220815
http://dx.doi.org/10.1590/1982-0216201719220815
https://www.tandfonline.com/author/Martin%2C+Neilson+C
https://www.tandfonline.com/author/Levy%2C+Florence
https://www.tandfonline.com/author/Pieka%2C+Jan
https://www.tandfonline.com/author/Hay%2C+David+A


195 
 

Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder; Comorbidity; Conduct 

Disorder; Oppositional Defiant Disorder; Reading disability; Twins. 

 

MARTIN, N.C.; LEVY, F.; PIEKA, J.; HAY, D.A. A Genetic Study of Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder, Conduct Disorder, Oppositional Defiant Disorder and Reading 

Disability: Aetiological overlaps and implications, International Journal of Disability, 

Development and Education, 2007, 53:1,21-34, DOI: 10.1080/10349120500509992 

 

 

 

9 

Preschool twin study of the relation between attention-deficit/hyperactivity 

disorder and prereading skills 

 

Erik G. Willcutt 

Rebecca S. Betjemann 

Sally J. Wadsworth 

Stefan Samuelsson 

Robin Corley 

John C. DeFries 

Brian Byrne 

Bruce F. Pennington 

Richard K. Olson 

 

Abstract: Numerous studies have examined the etiology of the association between 

reading difficulties and attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) in school-age 

children, but little is known about the relation between prereading skills and ADHD 

behaviors prior to the beginning of formal reading instruction. A population-based sample 

of 809 pairs of preschool twins completed an extensive battery of prereading measures, 

and the parent of each twin completed an ADHD rating scale. Phenotypic analyses 

revealed small but significant correlations between DSM-IV inattention ratings and six 

prereading composite measures, whereas hyperactivity–impulsivity symptoms were not 

independently associated with any of the prereading scores. Multivariate twin analyses 

indicated that virtually all of the phenotypic correlation between inattention and 

prereading performance is attributable to common genetic influences, consistent with 
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results obtained in studies of older twins. Although additional research is needed to test 

alternative causal models in children younger than five years old, these results are most 

consistent with the hypothesis that reading difficulties and inattention symptoms are 

attributable to common genetic influences. 

Keywords: ADHD; DSM IV; Dyslexia; Genes; Preschool Reading. 
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Abstract 

Objective: Academic difficulties are commonly noted in relation to ADHD. Amongst 

these difficulties, reading comprehension is one of the more common weaknesses 

observed. Within this population, weaknesses in reading comprehension may be observed 

even while letter and word identification present as average. Understanding the basis of 

this discrepancy in such cases is important when it comes to designing effective 

interventions. The current study sought to investigate the role working memory and 

processing speed played in the reading comprehension performance of children and 

adolescents with ADHD. Method: An archival data set was utilized for the current study. 

Participants (n = 136) included children and adolescents previously evaluated at an 

outpatient Neuropsychology clinic. The sample was 69.6% male and 30.4% female, with 

a mean age of 9.09 years, and a mean educational level of 4.06 years. All participants 

completed the WISC-IV and WJ-III-Achievement. Results: Results demonstrated 

significant correlations between both the Working Memory index of the WISC-IV and 

the Processing Speed Index of the WISC-IV with reading comprehension performance 

on the WJ-III-Achievement. Specifically, working memory demonstrated a moderate, 
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significant correlation (r = .482) with reading comprehension. Similarly, processing speed 

was significantly correlated with reading comprehension (r = .344). Conclusion(s): 

Findings suggest a role of both working memory and processing speed in the reading 

comprehension performance of children and adolescents with ADHD. When comparing 

the two, a stronger relationship is observed between working memory and reading 

comprehension compared with processing speed. Outcomes suggest the potential utility 

of indirect interventions in improving reading comprehension within this clinical sample. 

Topic: adolescent, attention-deficit/hyperactivity disorder, child, educational status, 

memory, short-term, neuropsychology, outpatients, adult attention deficit hyperactivity 

disorder, reading comprehension. 
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Abstract 

Objective: The goal of the study was to identify a group of adolescent “slow readers” 

and retrospectively test which ADHD symptoms and neuropsychological processes were 

affected at 8 years of age.  

Method: Participants (n = 670) were drawn from the Quebec Newborn Twin Study 

(QNTS), a longitudinal birth cohort of more than 1000 twins born between 1995 and 1998 

in the greater Montreal area, Canada. Participants were tested on reading measures, 

ADHD symptoms, verbal and non-verbal abilities (vocabulary and block design) when 

they were between 14 and 15 years old. Readers who spent more than 180 seconds to read 

the Alouette-R test were classified as slow readers (n = 46). The slow readers were 
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compared to the other readers on reading abilities, ADHD symptoms and 

neuropsychological processes (rapid naming, phonological memory, phonological 

analysis, temporal processing) at 8 years of age.  

Results: At age15, slow readers made more errors during text reading and word reading, 

showed similar hyperactivity but more inattention symptoms, and similar non-verbal 

abilities but weaker verbal abilities than the other readers. At age 8, they had more 

difficulties in reading tasks, similar hyperactivity but more inattention symptoms, and 

more difficulties in rapid naming and phonological analysis but similar performances in 

phonological memory and temporal processing (p < .05). Conclusion(s): This suggested 

that adolescents who read more slowly already presented more inattention symptoms and 

difficulties in reading, phonological analysis, and rapid naming when they were children, 

underlining the need to intervene in order to prevent later reading difficulties. 

Topic: adolescent; attention-deficit/hyperactivity disorder; Canada; child; newborn; 

twins; vocabulary; memory; inattention; adult attention; deficit hyperactivity disorder; 

Quebec; verbal ability; montreal; naming function; phonology; reading difficulties. 
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Abstract: Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) demonstrate 

increased response variability compared with controls, which is thought to be associated 

https://doi.org/10.1093/arclin/acu038.115
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with deficits in attention regulation and response control that subsequently affect 

performance of more cognitively demanding tasks, such as reading. The present study 

examined response variability during a computerized simple reaction time (RT) task in 

67 children. Ex-Gaussian analyses separated the response time distribution into normal 

(mu and sigma) and exponential (tau) components; the association of each with reading 

fluency was examined. Children with ADHD had significantly slower, more variable, and 

more skewed RTs compared with controls. After controlling for ADHD symptom 

severity, tau (but not mu or mean RT) was significantly associated with reduced reading 

fluency, but not with single word reading accuracy. These data support the growing 

evidence that RT variability, but not simply slower mean response speed, is the 

characteristic of youth with ADHD and that longer response time latencies (tau) may be 

implicated in the poorer academic performance associated with ADHD. 

Keywords: Attention, Dyslexia, Variability, Processing speed, Executive function, Ex-

Gaussian analyses. 

 

JACOBSON, L.A.; RYAN, M.; DENCKLA, M.B.; MOSTOFSKYE, S.H.; 

MAHONE,M. Performance Lapses in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity 

Disorder Contribute to Poor Reading Fluency. Archives of Clinical Neuropsychology, 

2013. Disponível em: https://doi.org/10.1093/arclin/act048 

 

 

 

13 

Neural dysfunction in ADHD with Reading Disability during a word rhyming 

Continuous Performance Task 

 

B.Mohl 

N.Ofen 

L.L.Jones 

A.L.Robin 

D.R.Rosenberga 

V.A.Diwadkar 

J.E.Casey 

J.A.Stanley 

 

https://doi.org/10.1093/arclin/act048


200 
 

 

Abstract 

Background: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is a heterogeneous, 

neurodevelopmental disorder which co-occurs often with Reading Disability (RD). 

ADHD with and without RD consistently have higher inattentive ratings compared with 

typically developing controls, with co-occurring ADHD and RD also demonstrating 

impaired phonological processing. Accordingly, inattention has been associated with 

greater phonological impairment, though the neural correlates of the association are 

poorly understood from a functional neuroimaging perspective. It was postulated that 

only the co-occurring subgroup would demonstrate hypoactivation of posterior, left 

hemispheric, reading-related areas and, to a lesser extent, alterations in right hemispheric, 

attention areas compared with controls. 

Methods: A novel word rhyming Continuous Performance Task assesses functional 

activation differences in phonology- and attention-related areas between three groups: ten 

boys with ADHD and RD, fourteen boys with ADHD without RD, and fourteen typically 

developing controls. Subjects respond to words that rhyme with a target word as mono- 

and disyllabic, English words are visually presented over 90 s blocks. 

Results: Behavioral performance was not different between groups. Some hypoactivation 

of left hemispheric, reading-related areas was apparent in ADHD and RD, but not ADHD 

without RD, compared with controls. Right hemispheric, attention areas showed 

alterations in both ADHD subgroups relative to controls; however, the differences for 

each subgroup were dissimilar. 

Conclusions: The dorsal decoding subnetwork may not be grossly compromised in 

ADHD with Reading Disability. The role of cognitive impairments, including the level 

of inattention, on phonology requires clarification from a neuroimaging perspective. 

Keywords: ADHD; Reading disability; Phonology; Rhyming; Attention; CPT. 
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Abstract 

Background: Children with diagnoses of attention‐deficit/hyperactivity disorder 

(ADHD) frequently have reading problems. To date, it is not clear whether poor reading 

is associated with both inattention and hyperactivity and also whether poor reading 

comprehension is the result of poor word reading skills or more general language 

comprehension weaknesses. 

Aims: We report two studies to examine how reading and listening comprehension skills 

are related to inattention and hyperactivity/impulsivity. 

Samples: Separate groups of 7‐ to 11‐year‐olds participated in each study. 

Methods: In both studies, we used teacher ratings of inattention and 

hyperactivity/impulsivity to identify three groups at risk of ADHD: poor attention, high 

hyperactivity, poor attention and high hyperactivity, and also same‐age controls. In Study 

1, we explored how inattention and hyperactivity predicted reading after controlling for 

non‐verbal IQ and vocabulary. In Study 2, we compared listening and reading 

comprehension in these groups. 

Results: Poor attention was related to poor reading comprehension, although the relation 

was partially mediated by word reading skill (Study 1). Groups with high hyperactivity 

had weak listening comprehension relative to reading comprehension (Study 2). 

Conclusions: These results indicate that the reading comprehension problems of children 

with attention difficulties are related to poor word reading and that listening 

comprehension is particularly vulnerable in children at risk of ADHD. 
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Abstract: Processing-speed deficits affect reading efficiency, even among individuals 

who recognize and decode words accurately. Children with ADHD who decode words 

accurately can still have inefficient reading fluency, leading to a bottleneck in other 

cognitive processes. This “slowing” in ADHD is associated with deficits in fundamental 

components of executive function underlying processing speed, including response 

selection. The purpose of the present study was to deconstruct processing speed in order 

to determine which components of executive control best explain the “processing” speed 

deficits related to reading fluency in ADHD. Participants (41 ADHD, 21 controls), ages 

9–14 years, screened for language disorders, word reading deficits, and psychiatric 

disorders, were administered measures of copying speed, processing speed, reading 

fluency, working memory, reaction time, inhibition, and auditory attention span. 

Compared to controls, children with ADHD showed reduced oral and silent reading 

fluency and reduced processing speed—driven primarily by deficits on WISC-IV Coding. 

In contrast, groups did not differ on copying speed. After controlling for copying speed, 

sex, severity of ADHD-related symptomatology, and GAI, slowed “processing” speed 

(i.e., Coding) was significantly associated with verbal span and measures of working 

memory but not with measures of response control/inhibition, lexical retrieval speed, 

reaction time, or intrasubject variability. Further, “processing” speed (i.e., Coding, 

residualized for copying speed) and working memory were significant predictors of oral 

reading fluency. Abnormalities in working memory and response selection (which are 

frontally mediated and enter into the output side of processing speed) may play an 

important role in deficits in reading fluency in ADHD, potentially more than posteriorally 

mediated problems with orienting of attention or perceiving the stimulus. 
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Abstract: Evidence from a number of investigations suggests a considerable overlap 

between reading disability (RD) and attention deficit-hyperactivity disorder 

(ADHD). We investigate the relationship between RD and ADHD in a cohort of 186 

children 7.5–9.5 years of age, recruited explicitly to address classification and 

definitional issues in these disorders. Using multivariate methods, we examine the 

hypothesis that RD and ADHD represent separate diagnostic entities that frequently 

co-occur in the same individual. The results suggest that RD is characterized by 

deficits within the language system, in particular a subcomponent within that system, 

phonological processing; in contrast, such linguistic deficits are not characteristic of 

ADHD unless ADHD is associated with RD. When children with both RD and 
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ADHD are examined, both the linguistic deficits associated with RD and the 

behavioral characteristics associated with ADHD are apparent, but these deficits are 

not synergistic. We conclude that RD and ADHD represent separate disorders that 

frequently co-occur.  
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Abstract: Multiple studies have shown that reading abilities and attention-

deficit/hyperactivity disorder symptoms, mainly inattention symptoms, are 

phenotypically and genetically associated during childhood. However, few studies 

have looked at these associations during adolescence to investigate possible 

developmental changes. The aim of the study is to examine the genetic and 

environmental etiology of the associations between inattention and hyperactivity 

reported by parents, and reading accuracy, reading speed, and word reading in a 

population-based twin sample (Quebec Newborn Twin Study). Participants were 

between 14 and 15 years of age at the time of testing (N = 668–837). Phenotypic 

results showed that when nonverbal and verbal abilities were controlled, inattention, 

but not hyperactivity/impulsivity, was a modest and significant predictor of reading 

accuracy, reading speed, and word reading. The associations between inattention and 

all reading abilities were partly explained by genetic and unique environmental 



205 
 

factors. However, the genetic correlations were no longer significant after controlling 

for verbal abilities. In midadolescence, inattention is the attention-

deficit/hyperactivity disorder dimension associated with reading abilities, but they 

could also share genetic factors with general verbal skills. 
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Abstract: This study examined the interaction of Attention Deficits and Learning 

Disabilities on the immediate memory abilities of children. Forty children, between 

7 years 0 months and 13 years 11 months old, independently diagnosed with 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD; criteria from the Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders[3rd ed., rev. [DSM‐III‐R]; American 

Psychiatric Association, 1987]) by a pediatrician and a pediatric psychologist were 

matched to 40 children who were independently diagnosed with Undifferentiated 

Attention Deficit Disorder (UADD; criteria from DSM‐III‐R) according to Full Scale 

IQ, grade, and sex. These children were further subgrouped based on the presence of 

an identified Learning Disability (LD) in reading. Consequently four groups of 

children were formed, ADHD+LD, ADHD‐LD, UADD+LD, and UADD‐LD. All 

children were administered the Color Span Test, a test of immediate visual and verbal 

memory. The findings revealed that, overall, children with attention deficits and a 

comorbid LD (ADHD+LD, UADD+LD) had greater memory deficits, suggesting 
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that LD had an “additive effect.” In addition, children with ADHD exhibited 

significantly more memory deficits than children with UADD. 
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Abstract: Whether visual processing deficits are common in reading disorders (RD), 

and related to reading ability in general, has been debated for decades. The type of 

visual processing affected also is debated, although visual discrimination and short-

term memory (STM) may be more commonly related to reading ability. Reading 

disorders are frequently comorbid with ADHD, and children with ADHD often have 

subclinical reading problems. Hence, children with ADHD were used as a 

comparison group in this study. ADHD and RD may be dissociated in terms of visual 

processing. Whereas RD may be associated with deficits in visual discrimination and 

STM for order, ADHD is associated with deficits in visual-spatial processing. Thus, 

we hypothesized that children with RD would perform worse than controls and 

children with ADHD only on a measure of visual discrimination and a measure of 

visual STM that requires memory for order. We expected all groups would perform 

comparably on the measure of visual STM that does not require sequential 

processing. We found children with RD or ADHD were commensurate to controls 
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on measures of visual discrimination and visual STM that do not require sequential 

processing. In contrast, both RD groups (RD, RD/ADHD) performed worse than 

controls on the measure of visual STM that requires memory for order, and children 

with comorbid RD/ADHD performed worse than those with ADHD. In addition, of 

the three visual measures, only sequential visual STM predicted reading ability. 

Hence, our findings suggest there is a deficit in visual sequential STM that is specific 

to RD and is related to basic reading ability. The source of this deficit is worthy of 

further research, but it may include both reduced memory for order and poorer verbal 

mediation. 

Keywords: dyslexia, reading disability, reading disorder, ADHD, children, basic 

reading, visual processing, visual short-term memory. 
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Abstract: The early assessment of the executive processes using ecologically valid 

instruments is essential for identifying deficits and planning actions to deal with 

possible adverse consequences. The present study has two different objectives. The 

first objective is to analyze the relationship between preschoolers' performance on 

tests of Working Memory and Inhibition and parents' and teachers' ratings of these 
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executive functions (EFs) using the Behavior Rating Inventory of Executive 

Function (BRIEF). The second objective consists of studying the predictive value of 

the different EF measures (performance-based test and rating scales) on Inattention 

and Hyperactivity/Impulsivity behaviors and on indicators of word reading 

performance. The participants in the study were 209 children in the last year of 

preschool, their teachers and their families. Performance-based tests of Working 

Memory and Inhibition were administered, as well as word reading measures 

(accuracy and speed). The parents and teachers filled out rating scales of the EF and 

typical behaviors of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) 

symptomatology. Moderate correlation values were found between the different EF 

assessments procedures, although the results varied depending on the different 

domains. Metacognition Index from the BRIEF presented stronger correlations with 

verbal working memory tests than with inhibition tests. Both the rating scales and 

the performance-based tests were significant predictors of Inattention and 

Hyperactivity/Impulsivity behaviors and the reading achievement measures. 

However, the BRIEF explained a greater percentage of variance in the case of the 

ADHD symptomatology, while the performance-based tests explained reading 

achievement to a greater degree. The implications of the findings for research and 

clinical practice are discussed. 

Keywords: ADHD; brief; executive functioning; performance-based tests; 

preschool; reading. 
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Abstract: Previous literature has indicated an important association between reading 

comprehension and both attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and 

homework habits. This investigation sought to extend previous knowledge by 

providing information about how ADHD and homework behavior (i.e., completing 

homework regularly) may jointly influence reading comprehension. Using a 

genetically sensitive design, this study examined the genetic and environmental 

influences on and between ADHD, homework behavior and reading comprehension. 

Participants for this study included 691 twin pairs (351 monozygotic, 340 same-sex 

dizygotic) from the Florida Twin Project on Behavior and Environment (FTP-BE) 

and 2647 twin pairs (865 monozygotic, 1782 dizygotic) from the larger Florida Twin 

Project on Reading (FTP-R) in Grades 3 through 7. Three separate models, each 

representing a different definition of ADHD (full ADHD, inattention only, and 

hyperactivity/impulsivity only), showed similar patterns of results; therefore, results 

of the full ADHD model are discussed. Overlapping genetic influences were found 

between ADHD, homework behavior, and reading comprehension, but no shared 

environmental influences among all three. However, shared environmental 

influences overlapped between homework behavior and reading comprehension. 

Although the sources of this environmental overlap are unknown, these results have 

implications for improving homework practices and their subsequent influence on 

literacy skills through homework environments. 

Keywords: attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), genetics, 

comprehension, reading. 
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Abstract: The co-occurrence of reading disorder (RD) and attention-

deficit/hyperactivity disorder (ADHD) has received increasing attention. This review 

summarizes the epidemiology, treatment strategies, psychosocial impact, and 

economic burden associated with the co-occurrence of these conditions. Common 

genetic and neuropsychological deficits may partially explain the high degree of 

overlap between RD and ADHD. Children who face the additive problems of both 

disorders are at greater risk for academic failure, psychosocial consequences, and 

poor long-term outcomes that persist into adulthood. However, few studies have 

evaluated interventions targeted to this patient population, underscoring the 

importance of identifying effective multimodal treatments that address the 

neuropsychological deficits of RD and ADHD through carefully planned clinical 

research. 

Keywords: ADHD, reading disorder, dyslexia, epidemiology. 
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Abstract: To evaluate the relative efficacy of two reading programs with and 

without adjunctive stimulant medication for children with attention-

deficit/hyperactivity disorder and comorbid reading disorder (ADHD+RD). Sixty-

five children (7–11 years in age) were assigned randomly to one of three intensive 

remedial academic programs (phonologically or strategy-based reading instruction, 

or general academic strategy and social skills training) in combination with either 

immediate-release methylphenidate or placebo. Multiple-blind procedures were used 

for medication/placebo, given twice daily. Children received 35 hours of instruction 

in 10 weeks, taught by a trained teacher in a separate school classroom, in small 

matched groups of 2 to 3. Children’s behavior and reading abilities were assessed 

before and after intervention. Stimulant medication produced expected beneficial 

effects on hyperactive/impulsive behavioral symptoms (reported by classroom 

teachers) but none on reading. Children receiving a readingprogram showed greater 

gains than controls on multiple standardized measures of reading and related skills 

(regardless of medication status). Small sample sizes precluded interpretation of 

possible potentiating effects of stimulant medication on reading skills taught in 

particular reading programs. Intensive reading instruction, regardless of treatment 

with stimulant medication, may be efficacious in improving reading problems in 

children with ADHD+RD and warrants further investigation in a large-scale study.  

Keywords: attention-deficit/hyperactivity disorder, reading disorder, dyslexia, 

methylphenidate, remediation. 

 



212 
 

TANNOCK, R.; et al. Combined Modality Intervention for ADHD With Comorbid 

Reading Disorders: A Proof of Concept Study. Journal of Learning Disabilities, 

2016. Disponível em: https://doi.org/10.1177/0022219416678409 

 

 

 

24 

Shared Cognitive Impairments and Aetiology in ADHD Symptoms and 

Reading Difficulties 

 

Celeste H. M. Cheung 

Alexis C. Frazier-Wood 

 Philip Asherson 

Fruhling Rijsdijk 

 Jonna Kuntsi 

Abstract 

Background: Twin studies indicate that the frequent co-occurrence of attention 

deficit hyperactivity disorder (ADHD) symptoms and reading difficulties (RD) is 

largely due to shared genetic influences. Both disorders are associated with multiple 

cognitive impairments, but it remains unclear which cognitive impairments share the 

aetiological pathway, underlying the co-occurrence of the symptoms. We address 

this question using a sample of twins aged 7–10 and a range of cognitive measures 

previously associated with ADHD symptoms or RD. 

Methods: We performed multivariate structural equation modelling analyses on 

parent and teacher ratings on the ADHD symptom domains of inattention and 

hyperactivity, parent ratings on RD, and cognitive data on response inhibition 

(commission errors, CE), reaction time variability (RTV), verbal short-term memory 

(STM), working memory (WM) and choice impulsivity, from a population sample 

of 1312 twins aged 7–10 years. 

Results: Three cognitive processes showed significant phenotypic and genetic 

associations with both inattention symptoms and RD: RTV, verbal WM and STM. 

While STM captured only 11% of the shared genetic risk between inattention and 

RD, the estimates increased somewhat for WM (21%) and RTV (28%); yet most of 
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the genetic sharing between inattention and RD remained unaccounted for in each 

case. 

Conclusion: While response inhibition and choice impulsivity did not emerge as 

important cognitive processes underlying the co-occurrence between ADHD 

symptoms and RD, RTV and verbal memory processes separately showed significant 

phenotypic and genetic associations with both inattention symptoms and RD. Future 

studies employing longitudinal designs will be required to investigate the 

developmental pathways and direction of causality further. 
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Abstract: Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and dyslexia belong to 

the most common neuro-behavioral childhood disorders with prevalences of around 

5% in school-aged children. It is estimated that 20–60% of individuals affected with 

ADHD also present with learning disorders. We investigated the comorbidity 

between ADHD symptoms and reading/spelling and math difficulties in two on-

going population-based birth cohort studies. Children with ADHD symptoms were 

at significantly higher risk of also showing reading/spelling difficulties or disorder 

(Odds Ratio (OR) = 2.80, p = 6.59×10−13) as compared to children without ADHD 

symptoms. For math difficulties the association was similar (OR = 2.55, 

p = 3.63×10−04). Our results strengthen the hypothesis that ADHD and learning 

disorders are comorbid and share, at least partially, the same underlying process. Up 

to date, it is not clear, on which exact functional processes this comorbidity is based. 
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El objetivo de este trabajo fue estudiar la posible especificidad de déficits en el 

funcionamiento lingüístico y ejecutivo de estudiantes con TDAH y con DCL y 

conocer el perfil de déficits del grupo comórbido (TDAH+DCL). Participaron en el 
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estudio 84 chicos entre 12 a 16 años divididos en cuatro grupos con un número igual 

de sujetos (N= 21): TDAH, DCL, TDAH +DCL, y grupo de comparación (sin TDAH 

y sin DCL). Se midió el vocabulario, comprensión oral, acceso al léxico, memoria 

verbal y espacial, atención e inhibición. Los resultados indican que el grupo 

TDAH+DCL presenta los déficits lingüísticos más importantes seguido del grupo 

con DCL. Por otro lado, los tres grupos con problemas muestran peor rendimiento 

en memoria de trabajo que el grupo de comparación, mientras que los dos grupos 

con TDAH experimentan más problemas en atención e inhibición. Esto sugiere una 

cierta disociación de los déficits lingüísticos y ejecutivos que afectan en mayor grado 

al grupo con DCL y al grupo con TDAH, respectivamente. Finalmente, el grupo 

comórbido experimenta déficits tanto en habilidades del lenguaje como ejecutivas. 

Se comentan las implicaciones de estos hallazgos en el terreno práctico. 
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Abstract: Difficulties in reading comprehension are common in children and 

adolescents with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). The current 

study aimed at investigating the relation between sustained attention and reading 

comprehension among adolescents with and without ADHD. Another goal was to 

examine the impact of two manipulations of the text on the efficiency of reading 

comprehension: Spacing (standard- vs. double-spacing) and Type of presentation 

(computer screen vs. hard copy). Reading comprehension of two groups of 

adolescents (participants with ADHD and normal controls) was assessed and 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0891422212002272#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0891422212002272#!
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compared in four different conditions (standard printed, spaced printed, standard on 

computer screen, spaced on computer screen). In addition, participants completed a 

visual sustained attention task. Significant differences in reading comprehension and 

in sustained attention were obtained between the two groups. Also, a significant 

correlation was obtained between sustained attention and reading comprehension. 

Moreover, a significant interaction was revealed between presentation-type, spacing 

and level of sustained attention on reading comprehension. Implications for reading 

intervention and the importance of early assessment of attention functioning are 

discussed. 

Highlights: We aimed at investigating the relation between sustained attention and 

reading comprehension and its relation to ADHD. Significant differences in reading 

comprehension and in sustained attention were obtained between the groups. 

Spacingand presentation type affected reading comprehension differentially 

according to the level of sustained attention. 

Keywords: ADHD; Sustained attention; Reading comprehension; Adolescents. 
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Abstract:  The overall objective of this study was to investigate reading 

comprehension in youth with and without a prior diagnosis of attention-deficit 

hyperactivity disorder (ADHD). The first goal was to determine whether youth with 

and without ADHD matched in word reading ability exhibited differences in reading 

comprehension proficiency. The next goal was to determine whether good and poor 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/08914222
https://www.sciencedirect.com/science/journal/08914222
https://doi.org/10.1016/j.ridd.2012.08.0211
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comprehenders within the ADHD subgroup differed from each other on language 

and academic achievement measures. The third objective was to examine whether 

word recognition or oral vocabulary knowledge mediated the effect of ADHD 

symptoms on reading comprehension performance. Youth with ADHD scored 

significantly lower than the comparison youth on a standardized measure of reading 

comprehension. Relative to good comprehenders with ADHD, poor comprehenders 

with ADHD exhibited weaknesses in expressive vocabulary, mathematical 

reasoning, written expression, and exhibited more executive function (EF) 

difficulties as reported by the teacher. Expressive vocabulary and word reading, but 

not teacher EF ratings, accounted for unique variance in reading comprehension 

performance and mediated the relationship between ADHD symptoms and reading 

comprehension. Implications for further research and educational practice are 

discussed. 

Keywords: Adolescents; Reading comprehension; Attention deficit hyperactivity 

disorder; Vocabulary. 
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Abstract 

The reading achievement of children and adolescents with Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD) has scarcely been explored in research conducted 

in the Spanish language and when it has, the results have been contradictory. The 

focus of the present research is to analyze participants’ reading competency and 

metacognitive strategies as they carry out reading comprehension tasks. The sample 

was comprised of 187 Argentine schoolchildren aged 9 to 13 years old. 94 

constituted the control group and the clinical group consisted of 93 schoolchildren 

diagnosed with ADHD. The metacognitive assessment was made up of two 

metacognitive tests, the Reading Awareness Scale (ESCOLA; acronym in Spanish) 

and a Spanish adaptation of Metacognitive Awareness of Reading Strategies 

Inventory (MARSI), and one test of reading comprehension, the Evaluation of 

Reading Processes for Secondary Education Students (PROLEC-SE; acronym in 

Spanish). Students with ADHD had lower achievement on tests of reading 

comprehension compared to the control group. Nevertheless, our results suggest their 

difficulties did not stem from reading comprehension problems, but rather from 

alterations in their Executive Functions, because when subjects’ reading 

comprehension was equalized, students with ADHD still exhibited a lower level of 

Metacognition, particularly when it came to planning. 
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Abstract 

Objective: The purpose of this review of students with attention deficit hyperactivity 

disorder (ADHD) was to summarize the following: (1) academic deficits in math and 

reading, (2) possible theoretical contributors to these deficits, and (3) 

psychostimulant interventions that target math and reading, as well as, parallel 

interventions involving sensory stimulation.  

Method: A comprehensive examination of the literature was conducted on children 

with ADHD with and without co-occurring disabilities, summarizing their reading 

and math achievement and the effects of psychostimulant and sensory stimulant 

interventions on these academic areas.  

Results: Students without co-occurring disabilities (ADHD-) had fewer deficits in 

reading than in math and than students with co-occurring disabilities (ADHD+). 

Furthermore, students with ADHD+ demonstrated greater responsiveness to 

psychostimulants through improved reading recognition and math calculations, with 

limited gains in literal readingcomprehension. Added sensory stimulation produced 

differential gains for both groups in reading recognition and comprehension and in 

math calculations and problem solving.  

Conclusion: The efficacy of psychostimulants was documented on specific areas of 

achievement for the ADHD+ group, but this review did not support the 

administration of psychostimulants for students with ADHD-. For both groups of 

students, differential gains, losses, and habituation were documented in response to 

sensory stimulation for both subareas within reading and math, which were 

interpreted as support for the optimal stimulation theory. 

Keywords: ADD/ADHD, stimulants, outcomes. 
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31 

Differential Effect of Cognitive Training on Executive Functions and Reading 

Abilities in Children With ADHD and in Children With ADHD Comorbid 

With Reading Difficulties 

 

Tzipi Horowitz-Kraus 

 

Abstract: The comorbidity of ADHD and reading difficulties (ADHD + RD) is 

believed to be a disability distinct from ADHD alone, with unique challenges faced 

by individuals suffering from one disability versus the other. We aimed to examine 

the differential effect of 8 weeks of cognitive training on reading abilities and on 

executive functions, through use of the Wisconsin task, in children with ADHD and 

in children with ADHD + RD. Greater impairments in reading and executive 

functions, especially in speed of processing, were found in the comorbid group at 

baseline. The comorbid group showed greater improvements in most measures after 

training as well. We propose that the cognitive training used in the present study 

affected not only the immediate abilities of executive functioning but also the 

secondary ability of reading, especially in the comorbid group, by improving in 

particular, speed of processing. We suggest that a differential approach should be 

taken when treating children with ADHD + RD versus treating ADHD children. 

Keywords: ADHD, executive functions, reading difficulties, training. 
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Abstract 

Objective: The present study examines the ability of children with ADHD to make 

inferences and monitor ongoing understanding of texts, to shed light on their 

academic difficulties.  

Method: A total of 29 boys with ADHD and 41 comparison boys between the ages 

of 7 and 12 participated. Three tasks measure how boys create and evaluate 

inferences, particularly explanatory inferences, and how they monitor their 

understanding of story events and the connections among them.  

Results: Boys with ADHD are less able than their comparison peers to make 

appropriate inferences, particularly explanatory inferences. They also have more 

trouble identifying text inconsistencies.  

Conclusions: Findings suggest that difficulties in making inferences and monitoring 

ongoing comprehension among children with ADHD may contribute to story 

comprehension problems and in turn to academic difficulties experienced by these 

children. Interventions specifically focusing on understanding causal connections, 

creating inferences, and monitoring ongoing understanding of stories need to be 

investigated. 

Keywords: ADHD, inferential processing, comprehension monitoring. 
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Abstract 

Introduction: Previous studies have demonstrated that students with attention-

deficit/hyperactivity disorder (ADHD) struggle particularly with grasping the 

implicit, inferential level of narratives that is crucial for story comprehension. 

However, these studies used offline tasks (i.e., after story presentation), used indirect 

measurements (e.g., identifying main ideas), and/or yielded inconclusive results 

using think-aloud techniques. Moreover, most studies were conducted with 

preschool or elementary school children with ADHD, using listening or televised 

story comprehension. In this study, we were interested in examining the spontaneous, 

immediate activation and/or suppression of forward-predictive inferences, 

backward-explanatory inferences, and inference-evoking textual information, as 

they occur online during reading comprehension by adolescents with ADHD.  

Method: Participants with and without ADHD read short narrative texts, each of 

which included a predictive sentence, a bridging sentence that referred back to the 

predictive sentence via actualization of the predicted event, and two intervening 

sentences positioned between the predictive and bridging sentences that introduced 

a temporary transition from the main (predictive) episode. Activation and 

suppression of inferential and/or textual information were assessed using naming 

times of word probes that were implied by the preceding text, explicitly mentioned 

in it, or neither when following control texts. In some cases, a true–false inferential 

or textual question followed the probe.  

Results: Naming facilitations were observed for the control but not for the ADHD 

group, in responding to inference probes that followed the predictive and bridging 

sentences, and to text probes that followed the predictive sentences. Participants with 

ADHD were accurate, albeit slower, than controls in answering the true–false 

questions. Conclusions: Adolescents with ADHD have difficulties in generating 

predictive and explanatory inferences and in retaining relevant textual information 

in working memory while reading, although they can answer questions after reading 

when texts are relatively short. These findings are discussed with regard to 

development of comprehension strategies for individuals with ADHD. 

Keywords: Attention-deficit/hyperactivity disorder, Inferential processing, 

Narratives, Online measurement, Reading comprehension. 
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Abstract 

Background: Attention deficits and impaired reading performance co-occur more 

often than expected by chance; however, the underlying mechanism of this 

association still remains rather unexplored. Method: In two consecutive studies, 

children aged 8 to 12 years with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and 

children with reading disability (RD) were examined using a 2 (ADHD versus no 

ADHD) × 2 (RD versus no RD) factorial design. To further delineate deficient 

interference control from reading processes, we used a newly developed self-paced 

word/nonword reading task (Experiment 1, n = 68) and a modified computerized 

Stroop paradigm, including an orthographic phonological neighbor (OPN) condition 

(Experiment 2, n = 84). Results: RD (compared to non-RD groups) was associated 

with impairments in both word and nonword reading, while children with ADHD 

also showed impaired nonword reading. In the Stroop task, RD, but not ADHD, had 

a significant impact on task performance. Interestingly, a significant interaction 

between ADHD, RD, and task condition emerged, which was due to particularly 

slower reaction times to nonwords in children with RD only, while task performance 

in children with comorbid ADHD and RD resembled that of ADHD only. 

Conclusions: Thus, our results demonstrate that impairments in nonword reading 
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were not specific to RD but were also present in children with ADHD. In addition, 

RD and not ADHD was characterized by poor interference control in the Stroop task. 

These findings question whether unique cognitive deficits are specific to either 

ADHD or RD. 

Keywords: Attention-deficit/hyperactivity disorder, Reading disorder, 

Comorbidity, Stroop task, Nonword reading. 
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ANEXOS 

ANEXO I - Periódicos científicos Qualis A1 na área de Letras/Linguística 

 

ISSN PERIÓDICO CIENTÍFICO

1 1807-0299 ALEA : ESTUDOS NEOLATINOS (ONLINE)

2 0002-5216 ALFA: REVISTA DE LINGUÍSTICA (UNESP. IMPRESSO)

3 1981-5794 ALFA: REVISTA DE LINGUÍSTICA (UNESP. ONLINE)

4 1678-5320 ARS (SÃO PAULO)

5 2176-4573 BAKHTINIANA - REVISTA DE ESTUDOS DO DISCURSO

6 1981-8122 BOLETIM DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI. CIÊNCIAS 

7 2178-2547 BOLETIM DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI. SÉRIE CIÊNCIAS 

8 0093-934X BRAIN AND LANGUAGE 

9 0102-5767 CADERNOS DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS (UNICAMP)

10 2175-7968 CADERNOS DE TRADUÇÃO

11 1414-526X CADERNOS DE TRADUÇÃO (UFSC)

12 0104-8333 CADERNOS PAGU (UNICAMP. IMPRESSO)

13 1471-6844 CLASSICAL QUARTERLY (ONLINE)

14 1464-5076 CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS (ONLINE)

15 2317-1782 CODAS

16 0936-5907 COGNITIVE LINGUISTICS

17 0123-4641 COLOMBIAN APPLIED LINGUISTICS JOURNAL

18 1740-5904 CRITICAL DISCOURSE STUDIES (PRINT)

19 1678-460X DELTA. DOCUMENTAÇÃO DE ESTUDOS EM LINGÜÍSTICA 

20 0102-4450 DELTA. DOCUMENTAÇÃO DE ESTUDOS EM LINGUÍSTICA 

21 0870-8967 DIACRITICA

22 0163-853X DISCOURSE PROCESSES

23 0951-0893 ELT JOURNAL

24 1806-9592 ESTUDOS AVANÇADOS (ONLINE)

25 0103-4014 ESTUDOS AVANÇADOS (USP. IMPRESSO)

26 1806-9592 ESTUDOS AVANÇADOS (USP.IMPRESSO)

27 1518-0158 ESTUDOS DE LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA

28 2316-4018 ESTUDOS DE LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA

29 0104-026X ESTUDOS FEMINISTAS

30 1806-9584 ESTUDOS FEMINISTAS

31 1519-311X GALÁXIA (PUCSP)

32 1982-2553 GALÁXIA (SÃO PAULO. ONLINE)

33 2175-8026 ILHA DO DESTERRO

34 0101-4846 ILHA DO DESTERRO (UFSC)

35 1612-295X INTERCULTURAL PRAGMATICS (PRINT)

36 0165-2516 INTERNATIONAL JOURNAL OF THE SOCIOLOGY OF LANGUAGE

37 1645-4537 JOURNAL OF PORTUGUESE LINGUISTICS

38 2397-5563 JOURNAL OF PORTUGUESE LINGUISTICS (ONLINE)

39 0378-2166 JOURNAL OF PRAGMATICS

40 0075-4358 JOURNAL OF ROMAN STUDIES

41 1092-4388 JOURNAL OF SPEECH, LANGUAGE, AND HEARING RESEARCH 

42 0892-1997 JOURNAL OF VOICE

43 1535-0665 LANGUAGE

44 0271-5309 LANGUAGE & COMMUNICATION

45 1749-818X LANGUAGE AND LINGUISTICS COMPASS

46 0097-8507 LANGUAGE (BALTIMORE)

47 1568-4555 LANGUAGE POLICY (PERIODICAL. PRINT)

48 0388-0001 LANGUAGE SCIENCES (OXFORD)

49 0261-4448 LANGUAGE TEACHING

50 0954-3945 LANGUAGE VARIATION AND CHANGE (PRINT)
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Fonte: Dados coletados do sistema WebQualis 

 

 

 

 

ISSN PERIÓDICO CIENTÍFICO

51 0094-582X LATIN AMERICAN PERSPECTIVES

52 1983-2400 LINGUAGEM & ENSINO (UCPEL)

53 1415-1928 LINGUAGEM & ENSINO (UCPEL. IMPRESSO)

54 1982-4017 LINGUAGEM EM (DIS)CURSO

55 1518-7632 LINGUAGEM EM (DIS)CURSO (IMPRESSO)

56 1982-4017 LINGUAGEM EM (DIS)CURSO (ONLINE)

57 2079-312X LINGUÍSTICA

58 1132-0214 LINGUISTICA (MADRID)

59 0024-3949 LINGUISTICS (BERLIN)

60 0268-1145 LITERARY AND LINGUISTIC COMPUTING

61 0123-5931 LITERATURA: TEORÍA, HISTORIA, CRÍTICA

62 2256-5450 LITERATURA: TEORÍA, HISTORIA, CRÍTICA

63 0716-5811 LITERATURA Y LINGUÍSTICA (IMPRESA)

64 1983-6821 MACHADO DE ASSIS EM LINHA

65 1092-6488 METAPHOR AND SYMBOL

66 0167-806X NATURAL LANGUAGE AND LINGUISTIC THEORY

67 1053-8135 NEUROREHABILITATION (READING, MA)

68 0719-5176 NUEVA REVISTA DEL PACÍFICO (ONLINE)

69 1414-1906 PANDAEMONIUM GERMANICUM (IMPRESSO)

70 1982-8837 PANDAEMONIUM GERMANICUM (ONLINE)

71 0031-8388 PHONETICA (BASEL)

72 1878-9714 PRAGMATICS AND SOCIETY

73 1878-9722 PRAGMATICS AND SOCIETY

74 0921-4771 PROBUS (DORDRECHT)

75 1657-0790 PROFILE

76 1468-7941 QUALITATIVE RESEARCH

77 1984-6398 REVISTA BRASILEIRA DE LINGUISTICA APLICADA

78 1676-0786 REVISTA BRASILEIRA DE LINGÜÍSTICA APLICADA

79 1676-0786 REVISTA BRASILEIRA DE LINGUÍSTICA APLICADA (IMPRESSO)

80 1806-9584 REVISTA ESTUDOS FEMINISTAS

81 1983-2400 REVISTA LINGUAGEM & ENSINO

82 1983-2400 REVISTA LINGUAGEM & ENSINO (ONLINE)

83 2079-312X REVISTA LINGUÍSTICA (ONLINE)

84 0718-4883 RLA. REVISTA DE LINGÜÍSTICA TEÓRICA Y APLICADA

85 0037-1998 SEMIOTICA (BERLIN)

86 1613-3692 SEMIOTICA (ONLINE)

87 0097-9740 SIGNS (CHICAGO, ILL.)

88 0378-4177 STUDIES IN LANGUAGE (AMSTERDAM. PRINT)

89 1368-0005 SYNTAX (OXFORD. PRINT)

90 0924-1884 TARGET (AMSTERDAM. PRINT)

91 0001-4966 THE JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA

92 1665-1200 TOPICOS DEL SEMINARIO

93 2175-764X TRABALHOS EM LINGUÍSTICA APLICADA

94 0103-1813 TRABALHOS EM LINGÜÍSTICA APLICADA

95 0103-1813 TRABALHOS EM LINGUÍSTICA APLICADA (UNICAMP)
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ANEXO II - Periódicos científicos Qualis A1 na área de Educação 

 

 

ISSN PERIÓDICO CIENTÍFICO

1 1677-941X ACTA BOTANICA BRASILICA

2 1982-0194 ACTA PAUL DE ENFERM

3 0103-2100 ACTA PAULISTA DE ENFERMAGEM (UNIFESP. IMPRESSO)

4 0335-5322 ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES

5 1809-4422 AMBIENTE & SOCIEDADE (ONLINE)

6 1414-753X AMBIENTE E SOCIEDADE (CAMPINAS)

7 003-2573 ANÁLISE SOCIAL

8 1068-2341 ARCHIVOS ANALÍTICOS DE POLÍTICAS EDUCATIVAS / EDUCATION POLICY ANALYSIS 

9 1982-5765 AVALIAÇÃO: REVISTA DA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

10 1414-4077 AVALIAÇÃO: REVISTA DA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

11 2176-4573 BAKHTINIANA: REVISTA DE ESTUDOS DO DISCURSO

12 1980-4415 BOLEMA : BOLETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (ONLINE)

13 0103-636X BOLEMA. BOLETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (UNESP. RIO CLARO. IMPRESSO)

14 0142-5692 BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION

15 007-5140 BULLETIN OF THE HISTORY OF MEDICINE

16 0101-3262 CADERNOS CEDES (IMPRESSO)

17 0100-1574 CADERNOS DE PESQUISA (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. IMPRESSO)

18 1980-5314 CADERNOS DE PESQUISA (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. ONLINE)

19 0101-3262 CADERNOS DO CEDES (UNICAMP)

20 008-4174 CANADIAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY (1939)

21 1980-850X CIÊNCIA & EDUCAÇÃO

22 1980-850X CIÊNCIA & EDUCAÇÃO (ONLINE)

23 1516-7313 CIÊNCIA E EDUCAÇÃO (UNESP)

24 1516-7313 CIÊNCIA E EDUCAÇÃO (UNESP. IMPRESSO)

25 1134-3478 COMUNICAR (HUELVA)

26 1354-067X CULTURE & PSYCHOLOGY

27 0011-5258 DADOS (RIO DE JANEIRO. IMPRESSO)

28 1678-4626 EDUCAÇÃO & SOCIEDADE

29 0101-7330 EDUCAÇÃO & SOCIEDADE (IMPRESSO)

30 1678-4634 EDUCAÇÃO E PESQUISA

31 1517-9702 EDUCAÇÃO E PESQUISA (USP)

32 1517-9702 EDUCAÇÃO E PESQUISA (USP. IMPRESSO)

33 0100-3143 EDUCAÇÃO E REALIDADE

34 2175-6236 EDUCAÇÃO E REALIDADE EDIÇÃO ELETRÔNICA

35 0101-7330 EDUCAÇÃO E SOCIEDADE

36 0102-4698 EDUCAÇÃO EM REVISTA (UFMG - IMPRESSO)

37 1982-6621 EDUCAÇÃO EM REVISTA (UFMG - ONLINE)

38 1984-6444 EDUCAÇÃO (SANTA MARIA. ONLINE)

39 1676-2592 EDUCAÇÃO TEMÁTICA DIGITAL

40 0101-9031 EDUCAÇÃO (UFSM)

41 0104-4060 EDUCAR EM REVISTA

42 1984-0411 EDUCAR EM REVISTA

43 0104-4060 EDUCAR EM REVISTA (IMPRESSO)

44 0895-9048 EDUCATIONAL POLICY (LOS ALTOS, CALIF.)

45 0144-3410 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY (DORCHESTER-ON-THAMES. PRINT)

46 0013-1954 EDUCATIONAL STUDIES IN MATHEMATICS

47 1809-4465 ENSAIO - AVALIAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO

48 0104-4036 ENSAIO - AVALIAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO

49 0212-4521 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS

50 1806-9584 ESTUDOS FEMINISTAS

51 1676-2592 ETD. EDUCAÇÃO TEMÁTICA DIGITAL

52 1474-9041 EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL

53 0954-0253 GENDER AND EDUCATION (PRINT)

54 1678-4758 HISTÓRIA, CIÊNCIAS, SAÚDE (ONLINE)

55 0104-5970 HISTÓRIA, CIÊNCIAS, SAÚDE-MANGUINHOS (IMPRESSO)
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Fonte: Dados coletados do Sistema WebQualis  

 

 

 

ISSN PERIÓDICO CIENTÍFICO

56 2236-3459 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

57 1414-3518 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO (UFPEL)

58 1971-1131 HISTORY OF EDUCATION & CHILDREN'S LITERATURE (ONLINE)

59 1971-1093 HISTORY OF EDUCATION & CHILDREN'S LITERATURE (TESTO STAMPATO)

60 0046-760X HISTORY OF EDUCATION (TAVISTOCK)

61 0883-0355 INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH

62 0950-0693 INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION

63 0021-8251 JOURNAL FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION

64 0021-8855 JOURNAL OF APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS

65 0022-0272 JOURNAL OF CURRICULUM STUDIES (PRINT)

66 0268-0939 JOURNAL OF EDUCATION POLICY

67 2448-2455 JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION (ONLINE)

68 0022-4308 JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING (PRINT)

69 0022-5002 JOURNAL OF THE EXPERIMENTAL ANALYSIS OF BEHAVIOR

70 1367-6261 JOURNAL OF YOUTH STUDIES

71 0898-5898 LINGUISTICS AND EDUCATION

72 1074-9039 MIND, CULTURE AND ACTIVITY

73 0030-9273 PADAGOGISCHE RUNDSCHAU

74 1982-4327 PAIDÉIA (USP. ONLINE)

75 0103-863X PAIDÉIA (USP. RIBEIRAO PRETO. IMPRESSO)

76 0103-7307 PRO-POSIÇÕES (UNICAMP)

77 0103-7307 PRÓ-POSIÇÕES (UNICAMP. IMPRESSO)

78 1980-6248 PRÓ-POSIÇÕES (UNICAMP. ONLINE)

79 1678-7153 PSICOLOGIA: REFLEXÃO E CRÍTICA

80 0102-7972 PSICOLOGIA: REFLEXÃO E CRÍTICA (UFRGS. IMPRESSO)

81 1806-3446 PSICOLOGIA: TEORIA E PESQUISA (BRASÍLIA. ONLINE)

82 0102-3772 PSICOLOGIA: TEORIA E PESQUISA (UNB. IMPRESSO)

83 0157-244X RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION

84 0276-5624 RESEARCH IN SOCIAL STRATIFICATION AND MOBILITY

85 0267-1522 RESEARCH PAPERS IN EDUCATION

86 0102-6909 REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS SOCIAIS (IMPRESSO)

87 1806-9053 REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS SOCIAIS (ONLINE)

88 1809-449X REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO

89 1413-2478 REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO (IMPRESSO)

90 2237-2660 REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS DA PRESENÇA

91 0102-0188 REVISTA BRASILEIRA DE HISTÓRIA

92 2238-0094 REVISTA BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

93 1519-5902 REVISTA BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

94 1806-9347 REVISTA BRASILEIRA DE HISTÓRIA (ONLINE)

95 0102-2555 REVISTA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. IMPRESSO)

96 1806-9584 REVISTA ESTUDOS FEMINISTAS

97 0120-0534 REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA

98 1646-401X REVISTA LUSOFONA DE EDUCACAO

99 1645-7250 REVISTA LUSÓFONA DE EDUCAÇÃO

100 0871-9187 REVISTA PORTUGUESA DE EDUCAÇÃO

101 0926-7220 SCIENCE & EDUCATION (DORDRECHT)

102 2045-2322 SCIENTIFIC REPORTS

103 1517-4522 SOCIOLOGIAS (UFRGS. IMPRESSO)

104 1980-542X TEMPO (NITERÓI. ONLINE)

105 1413-7704 TEMPO. REVISTA DO DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA DA UFF

106 0033-2933 THE PSYCHOLOGICAL RECORD
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ANEXO III - Periódicos científicos Qualis A1 na área de Psicologia 

 

ISSN PERIÓDICO CIENTÍFICO

1 0001-690X ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA

2 0306-4603 ADDICTIVE BEHAVIORS

3 0269-9370 AIDS (LONDON)

4 0749-3797 AMERICAN JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE

5 0212-9728 AN PSICOL-SPAIN

6 1695-2294 ANALES DE PSICOLOGIA

7 003-3472 ANIMAL BEHAVIOUR

8 0168-1591 APPLIED ANIMAL BEHAVIOUR SCIENCE (PRINT)

9 0888-4080 APPLIED COGNITIVE PSYCHOLOGY (PRINT)

10 0887-6177 ARCHIVES OF CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY

11 0004-0002 ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR

12 1943-3921 ATTENTION, PERCEPTION & PSYCHOPHYSICS (PRINT)

13 1744-9081 BEHAVIORAL AND BRAIN FUNCTIONS

14 0166-4328 BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH

15 0955-8810 BEHAVIOURAL PHARMACOLOGY

16 0376-6357 BEHAVIOURAL PROCESSES (PRINT)

17 006-3223 BIOLOGICAL PSYCHIATRY (1969)

18 0278-2626 BRAIN AND COGNITION

19 0889-1591 BRAIN, BEHAVIOR, AND IMMUNITY

20 0006-8950 BRAIN (LONDON. PRINT)

21 1935-861X BRAIN STIMULATION

22 1935-861X BRAIN STIMULATION: BASIC, TRANSLATIONAL AND CLINICAL RESEARCH IN NEUROMODULATION

23 1863-2653 BRAIN STRUCTURE & FUNCTION (PRINT)

24 0261-510X BRITISH JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

25 0007-0998 BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

26 0007-1250 BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY (PRINT)

27 0007-1269 BRITISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY (1953)

28 0145-2134 CHILD ABUSE & NEGLECT

29 0305-1862 CHILD CARE HEALTH AND DEVELOPMENT (PRINT)

30 009-3220 CHILD DEVELOPMENT

31 0929-7049 CHILD NEUROPSYCHOLOGY

32 1688-4094 CIENCIAS PSICOLOGICAS

33 0010-0277 COGNITION (THE HAGUE)

34 1077-7229 COGNITIVE AND BEHAVIORAL PRACTICE

35 0885-2014 COGNITIVE DEVELOPMENT

36 0360-1315 COMPUTERS AND EDUCATION

37 1053-8100 CONSCIOUSNESS AND COGNITION (PRINT)

38 0010-9452 CORTEX (MILANO. TESTO STAMPATO)

39 1369-1058 CULTURE, HEALTH & SEXUALITY (PRINT)

40 0954-5794 DEVELOPMENT AND PSYCHOPATHOLOGY

41 8756-5641 DEVELOPMENTAL NEUROPSYCHOLOGY

42 0012-1630 DEVELOPMENTAL PSYCHOBIOLOGY (PRINT)

43 0300-4430 EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE

44 1476-8275 EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE

45 0378-3782 EARLY HUMAN DEVELOPMENT

46 0144-3410 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY (DORCHESTER-ON-THAMES. PRINT)

47 0013-9165 ENVIRONMENT AND BEHAVIOR

48 1525-5069 EPILEPSY & BEHAVIOR

49 1525-5050 EPILEPSY & BEHAVIOR (PRINT)

50 1982-0275 ESTUDOS DE PSICOLOGIA

51 0103-166X ESTUDOS DE PSICOLOGIA (CAMPINAS)

52 1413-294X ESTUDOS DE PSICOLOGIA (NATAL)

53 1678-4669 ESTUDOS DE PSICOLOGIA (NATAL. ONLINE)

54 0103-166X ESTUDOS DE PSICOLOGIA (PUCCAMP. IMPRESSO)

55 1413-294X ESTUDOS DE PSICOLOGIA (UFRN)

56 0953-816X EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE (PRINT)

57 0890-2070 EUROPEAN JOURNAL OF PERSONALITY (PRINT)

58 1015-5759 EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT

59 0046-2772 EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY (PRINT)

60 0924-977X EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY
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ISSN PERIÓDICO CIENTÍFICO

61 1090-5138 EVOLUTION AND HUMAN BEHAVIOR

62 1662-5153 FRONTIERS IN BEHAVIORAL NEUROSCIENCE

63 1664-1078 FRONTIERS IN PSYCHOLOGY

64 1368-4302 GROUP PROCESSES & INTERGROUP RELATIONS (PRINT)

65 0018-506X HORMONES AND BEHAVIOR (PRINT)

66 0163-6383 INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT

67 0160-2896 INTELLIGENCE (NORWOOD)

68 1697-2600 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND HEALTH PSYCHOLOGY (2004)

69 0958-5192 INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

70 1461-1457 INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY

71 1461-1457 INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY (PRINT)

72 0307-0565 INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY

73 0020-7594 INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY (PRINT)

74 0167-8760 INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY

75 0098-7484 JAMA (CHICAGO, ILL.)

76 0165-0327 JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS (PRINT)

77 1875-8908 JOURNAL OF ALZHEIMER'S DISEASE

78 0887-6185 JOURNAL OF ANXIETY DISORDERS

79 0021-8855 JOURNAL OF APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS

80 0021-9029 JOURNAL OF APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY

81 0162-3257 JOURNAL OF AUTISM AND DEVELOPMENTAL DISORDERS

82 1044-5463 JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOPHARMACOLOGY

83 1062-1024 JOURNAL OF CHILD AND FAMILY STUDIES

84 0959-6526 JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION

85 1537-4416 JOURNAL OF CLINICAL CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOLOGY (PRINT)

86 0898-929X JOURNAL OF COGNITIVE NEUROSCIENCE

87 0735-7036 JOURNAL OF COMPARATIVE PSYCHOLOGY (1983)

88 1057-7408 JOURNAL OF CONSUMER PSYCHOLOGY

89 0022-0221 JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY

90 1552-5422 JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY (ONLINE)

91 0022-0965 JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD PSYCHOLOGY (PRINT)

92 0096-3445 JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY. GENERAL

93 0278-7393 JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY. LEARNING, MEMORY, AND COGNITION

94 0192-513X JOURNAL OF FAMILY ISSUES

95 1389-4978 JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES (PRINT)

96 1461-7277 JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY

97 1359-1053 JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY

98 0886-2605 JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE

99 0022-2194 JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES

100 0022-3077 JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY

101 0894-3796 JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR

102 0022-3514 JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY

103 0022-3891 JOURNAL OF PERSONALITY ASSESSMENT

104 0022-3956 JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH

105 0734-2829 JOURNAL OF PSYCHOEDUCATIONAL ASSESSMENT (PRINT)

106 0882-2689 JOURNAL OF PSYCHOPATHOLOGY AND BEHAVIORAL ASSESSMENT

107 0269-8811 JOURNAL OF PSYCHOPHARMACOLOGY (OXFORD)

108 0022-3999 JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH

109 0895-2779 JOURNAL OF SPORT & EXERCISE PSYCHOLOGY (PRINT)

110 0264-0414 JOURNAL OF SPORTS SCIENCES (PRINT)

111 0092-0703 JOURNAL OF THE ACADEMY OF MARKETING SCIENCE

112 1938-3711 JOURNAL OF THE EXPERIMENTAL ANALYSIS OF BEHAVIOR

113 0022-5002 JOURNAL OF THE EXPERIMENTAL ANALYSIS OF BEHAVIOR

114 001-8791 JOURNAL OF VOCATIONAL BEHAVIOR (PRINT)

115 0140-6736 LANCET (BRITISH EDITION)

116 1543-4494 LEARNING & BEHAVIOR

117 1041-6080 LEARNING AND INDIVIDUAL DIFFERENCES

118 0023-9690 LEARNING AND MOTIVATION (PRINT)

119 0965-8211 MEMORY (HOVE. PRINT)

120 0028-0836 NATURE (LONDON)

121 1097-6256 NATURE NEUROSCIENCE (PRINT)

122 1471-003X NATURE REVIEWS. NEUROSCIENCE (PRINT)

123 1074-7427 NEUROBIOLOGY OF LEARNING AND MEMORY

124 1074-7427 NEUROBIOLOGY OF LEARNING AND MEMORY (PRINT)

125 1053-8119 NEUROIMAGE (ORLANDO, FLA. PRINT)
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Fonte: Dados coletados de WebQualis  

ISSN PERIÓDICO CIENTÍFICO

126 0028-3878 NEUROLOGY (CLEVELAND, OHIO)

127 0028-3908 NEUROPHARMACOLOGY

128 0028-3932 NEUROPSYCHOLOGIA (OXFORD)

129 1385-4046 NEUROPSYCHOLOGY, DEVELOPMENT, AND COGNITION. D, CLINICAL NEUROPSYCHOLOGIST

130 0893-133X NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY (NEW YORK, N.Y.)

131 0149-7634 NEUROSCIENCE AND BIOBEHAVIORAL REVIEWS

132 0732-118X NEW IDEAS IN PSYCHOLOGY

133 1982-4327 PAIDÉIA (USP. ONLINE)

134 0103-863X PAIDÉIA (USP. RIBEIRAO PRETO. IMPRESSO)

135 0304-3959 PAIN (AMSTERDAM. PRINT)

136 0146-1672 PERSONALITY & SOCIAL PSYCHOLOGY BULLETIN

137 0191-8869 PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES

138 1088-8683 PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY REVIEW

139 0091-3057 PHARMACOLOGY, BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR

140 0031-9384 PHYSIOLOGY & BEHAVIOR

141 1932-6203 PLOS ONE

142 0162-895X POLITICAL PSYCHOLOGY

143 0027-8424 PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA

144 0278-5846 PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY

145 1132-9483 PSICOLOGÍA CONDUCTUAL

146 1413-7372 PSICOLOGIA EM ESTUDO (IMPRESSO)

147 1807-0329 PSICOLOGIA EM ESTUDO (ONLINE)

148 1678-7153 PSICOLOGIA: REFLEXÃO E CRÍTICA

149 1678-7153 PSICOLOGIA: REFLEXÃO E CRÍTICA (ONLINE)

150 0102-7972 PSICOLOGIA: REFLEXÃO E CRÍTICA (UFRGS. IMPRESSO)

151 1806-3446 PSICOLOGIA: TEORIA E PESQUISA (BRASÍLIA. ONLINE)

152 0102-3772 PSICOLOGIA: TEORIA E PESQUISA (UNB. IMPRESSO)

153 0214-9915 PSICOTHEMA (OVIEDO)

154 1939-134X PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT

155 0033-2917 PSYCHOLOGICAL MEDICINE (PRINT)

156 0887-0446 PSYCHOLOGY & HEALTH

157 1984-3054 PSYCHOLOGY & NEUROSCIENCE (IMPRESSO)

158 1983-3288 PSYCHOLOGY & NEUROSCIENCE (ONLINE)

159 1354-8506 PSYCHOLOGY, HEALTH & MEDICINE

160 0893-164X PSYCHOLOGY OF ADDICTIVE BEHAVIORS

161 1931-3896 PSYCHOLOGY OF AESTHETICS, CREATIVITY, AND THE ARTS

162 1469-0292 PSYCHOLOGY OF SPORT AND EXERCISE

163 0306-4530 PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY

164 0033-3158 PSYCHOPHARMACOLOGY

165 1432-2072 PSYCHOPHARMACOLOGY (BERLIN. INTERNET)

166 0033-3174 PSYCHOSOMATIC MEDICINE

167 1050-3307 PSYCHOTHERAPY RESEARCH

168 0962-9343 QUALITY OF LIFE RESEARCH

169 1750-9467 RESEARCH IN AUTISM SPECTRUM DISORDERS

170 0891-4222 RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES

171 1089-2680 REVIEW OF GENERAL PSYCHOLOGY

172 0120-0534 REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA

173 0185-3325 SALUD MENTAL (MÉXICO)

174 0920-9964 SCHIZOPHRENIA RESEARCH

175 1088-8438 SCIENTIFIC STUDIES OF READING

176 1087-0792 SLEEP MEDICINE REVIEWS

177 1864-9335 SOCIAL PSYCHOLOGY (GOTTINGEN)

178 0002-953X THE AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY

179 0270-6474 THE JOURNAL OF NEUROSCIENCE

180 1526-5900 THE JOURNAL OF PAIN (PRINT)

181 1073-8584 THE NEUROSCIENTIST (BALTIMORE, MD.)

182 1747-0218 THE QUARTERLY JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY (2006. PRINT)

183 1138-7416 THE SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY

184 1988-2904 THE SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY

185 0959-3543 THEORY & PSYCHOLOGY

186 1369-8478 TRANSPORTATION RESEARCH. PART F, TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR

187 2011-2777 UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA

188 1657-9267 UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA
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ANEXO IV - Periódicos científicos Qualis A2 na área de Letras/ Linguística 

 

ISSN PERIÓDICO CIENTÍFICO

1 1040-2446 ACADEMIC MEDICINE

2 0123-9155 ACTA COLOMBIANA DE PSICOLOGIA

3 1983-4675 ACTA SCIENTIARUM. LANGUAGE AND CULTURE (IMPRESSO)

4 1983-4683 ACTA SCIENTIARUM. LANGUAGE AND CULTURE (ONLINE)

5 1415-6814 ACTA SCIENTIARUM (UEM)

6 1983-4675 ACTA SCIENTIARUM:LANGUAGE & CULTURE

7 1516-1498 ÁGORA ( PPGTP/UFRJ)

8 0874-5498 ÁGORA (AVEIRO)

9 0568-3939 AISTHESIS (SANTIAGO. IMPRESO)

10 0002-395 AKSENTE

11  0003-7982 ARCADIA - INTERNATIONAL JOURNAL FOR LITERARY 

STUDIES
12 1982-5765 AVALIAÇÃO: REVISTA DA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR
13 1414-4077 AVALIAÇÃO: REVISTA DA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR
14 1388-1981 BIOCHIMICA AND BIOPHYSICA ACTA. MOLECULAR AND CELL 

BIOLOGY OF LIPIDS
15 1475-3820 BULLETIN OF SPANISH STUDIES (2002. PRINT)

16 1983-8239 CADERNO CRH (ONLINE)

17 0101-3262 CADERNOS CEDES (IMPRESSO)

18 1645-3794 CADERNOS DE ESTUDOS AFRICANOS

19 2179-4790 CADERNOS DE LINGUAGEM E SOCIEDADE

20 0104-9712 CADERNOS DE LINGUAGEM E SOCIEDADE

21 0104-9712 CADERNOS DE LINGUAGEM E SOCIEDADE (BRASÍLIA)

22 0100-1574 CADERNOS DE PESQUISA (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. 

IMPRESSO)
23 1980-5314 CADERNOS DE PESQUISA (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. 

ONLINE)
24 2177-6202 CALIDOSCÓPIO

25 2177-6202 CALIDOSCOPIO (ONLINE)

26 1679-8740 CALIDOSCÓPIO (UNISINOS)

27  0008-4360 CANADIAN LITERATURE

28 1147-6753 CARAVELLE (TOULOUSE)

29 0145-8973 CHASQUI

30 0254-2129 CHASQUI. REVISTA LATINOAMERICANA DA COMUNICACIÓN

31 0009-837X CLASSICAL PHILOLOGY

32 1389-0417 COGNITIVE SYSTEMS RESEARCH

33 0010-1451 COLOQUIO: LETRAS

34  0010-4132 COMPARATIVE LITERATURE STUDIES (URBANA)

35  0010-4620 COMPUTER JOURNAL (PRINT)

36 2036-0967 CONFLUENZE (BOLOGNA)

37 1876-1933 CONSTRUCTIONS AND FRAMES

38 1075-7201 CONTAGION (GREENVILLE, N.C.)

39 1749-5032 CORPORA

40 1668-0227 CUADERNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DISEÑO Y 

COMUNICACIÓN
41 0011-250X CUADERNOS HISPANOAMERICANOS

42 2340-4981 CULTURA, LENGUAJE Y REPRESENTACIÓN (ONLINE)

43 1697-7750 CULTURA, LENGUAJE Y REPRESENTACIÓN (PRINT)

44  0011-3921 CURRENT SOCIOLOGY (PRINT)

45  0011-9741 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE
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ISSN PERIÓDICO CIENTÍFICO

46 2325-3290 DIALOGIC PEDAGOGY: AN INTERNATIONAL ONLINE JOURNAL

47 1750-4813 DISCOURSE & COMMUNICATION

48 0101-7330 EDUCAÇÃO & SOCIEDADE (IMPRESSO)

49 1678-4634 EDUCAÇÃO E PESQUISA

50 1517-9702 EDUCAÇÃO E PESQUISA (USP.IMPRESSO)

51 2175-6236 EDUCACAO E REALIDADE

52 0100-3143 EDUCAÇÃO E REALIDADE

53 0102-4698 EDUCAÇÃO EM REVISTA (UFMG - IMPRESSO)

54 1982-6621 EDUCAÇÃO EM REVISTA (UFMG - ONLINE)

55 0104-4060 EDUCAR EM REVISTA (IMPRESSO)

56 0266-0784 ENGLISH TODAY (CAMBRIDGE)

57 1575-5533 ESTUDIOS DE FONÉTICA EXPERIMENTAL

58 1989-614X ESTUDIOS ROMÁNICOS

59 1889-2566 ESTUDOS DE LINGUISTICA GALEGA

60 1989-578X ESTUDOS DE LINGUISTICA GALEGA

61 0100-3437 ESTUDOS DE PSICANÁLISE (IMPRESSO)

62 1646-4974 ESTUDOS EM COMUNICACAO

63 0103-2186 ESTUDOS HISTORICOS (RIO DE JANEIRO)

64 2182-2891 ETNOGRÁFICA

65 0873-6561 ETNOGRÁFICA (LISBOA)

66 1687-6180 EURASIP JOURNAL ON ADVANCES IN SIGNAL PROCESSING 

(ONLINE)
67 0950-3293 FOOD QUALITY AND PREFERENCE

68 0120-338X FORMA Y FUNCION

69 1438-5627 FORUM QUALITATIVE SOZIALFORSCHUNG

70 1747-6321 GENDER AND LANGUAGE (PRINT)

71 2358-4114 GRAGOATÁ (UFF)

72 0363-0471 HISPAMÉRICA (COLLEGE PARK)

73 1468-2737 HISPANIC RESEARCH JOURNAL

74 1980-4369 HISTÓRIA (SÃO PAULO)

75 0104-7183 HORIZONTES ANTROPOLÓGICOS

76 0104-7183 HORIZONTES ANTROPOLÓGICOS (UFRGS. IMPRESSO)

77 0101-3106 IDE (SÃO PAULO)

78 1750-1237 INNOVATION IN LANGUAGE LEARNING AND TEACHING

79 1809-5844 INTERCOM (SÃO PAULO. IMPRESSO)

80 1980-3508 INTERCOM (SÃO PAULO. ONLINE)

81 1984-5677 INTERFACE

82 1414-3283 INTERFACE (BOTUCATU. IMPRESSO)

83 1807-5762 INTERFACE (BOTUCATU. ONLINE)

84 1807-5762 INTERFACE (UNI/UNESP. ONLINE)

85 1984-5677 INTERFACES BRASIL CANADÁ

86 1984-5677 INTERFACES BRASIL-CANADÁ ON LINE)
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ISSN PERIÓDICO CIENTÍFICO

87 0020-7071 INTERNATIONAL JOURNAL OF AMERICAN LINGUISTICS

88 0802-6106 INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS

89 1923-8703 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGLISH LINGUISTICS

90 2383-0514 INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE AND APPLIED 

LINGUISTICS
91 1744-263X INTERNATIONAL JOURNAL OF METADATA, SEMANTICS AND 

ONTOLOGIES
92 1744-2621 INTERNATIONAL JOURNAL OF METADATA, SEMANTICS AND 

ONTOLOGIES (PRINT)
93 1666-2105 INTERSECCIONES ANTRO

94 1850-373X INTERSECCIONES EN ANTROPOLOGÍA (EN LÍNEA)

95 0732-6750 INTI REVISTA DE LITERATURA HISPÂNICA

96 1807-9342 ITINERARIUS REFLECTIONIS (ONLINE)

97 0455-0463 KNJIZEVNA SMOTRA

98 0100-512X KRITERION: REVISTA DE FILOSOFIA

99 1866-9808 LANGUAGE AND COGNITIO

100 1934-5275 LANGUAGE DOCUMENTATION AND CONSERVATION

101 0023-9909 LEBENDE SPRACHEN

102 1879-9264 LINGUISTIC APPROACHES TO BILINGUALISM

103 0304-2294 LINGUISTICA ANTVERPIENSIA

104 1615-3014 LINGUISTIK ONLINE

105 1651-2022 LOGOPEDICS PHONIATRICS VOCOLOGY

106 1401-5439 LOGOPEDICS PHONIATRICS VOCOLOGY (PRINT)

107 0104-9712 L&S CADERNOS DE LINGUAGEM E SOCIEDADE

108 0102-6445 LUA NOVA (IMPRESSO)

109 2067-3655 META - RESEARCH IN HERMENEUTICS, PHENOMENOLOGY AND 

PRACTICAL PHILOSOPHY
110 0026-0452 META (MONTRÉAL)

111 2011-799X MUTATIS MUTANDIS (MEDELLIN. 2008)

112 0925-854X NATURAL LANGUAGE SEMANTICS (PRINT)

113 1981-4526 NAU LITERÁRIA

114 1536-0172 NINETEENTH-CENTURY FRENCH STUDIES

115 0029-3970 NOTES AND QUERIES

116 1012-1587 OPCIÓN (MARACAIBO)

117 1568-7759 PHENOMENOLOGY AND THE COGNITIVE SCIENCES (PRINT)

118 1571-0645 PHYSICS OF LIFE REVIEWS (PRINT)

119 1932-6203 PLOS ONE

120 0103-7307 PRO-POSIÇÕES (UNICAMP. IMPRESSO)

121 2175-3539 PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL

122 0103-183X REMATE DE MALES

123 1809-449X REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO

124 1413-2478 REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO

125 1980-5470 REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

126 1413-6538 REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
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Fonte: Dados coletados do Sistema WebQualis  

ISSN PERIÓDICO CIENTÍFICO

127 2237-2660 REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS DA PRESENÇA 

[EPERIODICO]
128 0034-7183 REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (IMPRESSO)

129 2176-6681 REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS RBEP-INEP

130 2007-2198 REVISTA CATHEDRA

131 1516-1846 REVISTA CEFAC (IMPRESSO)

132 1982-0216 REVISTA CEFAC (ONLINE)

133 0048-7651 REVISTA CHILENA DE LITERATURA (IMPRESA)

134 0252-8843 REVISTA DE CRÍTICA LITERARIA LATINOAMERICANA

135 0101-3505 REVISTA DE LETRAS (UNESP. IMPRESSO)

136 1981-7886 REVISTA DE LETRAS (UNESP. ONLINE)

137 2316-901X REVISTA DO INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS

138 2316-901X REVISTA DO INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS (IEB)

139 2358-4114 REVISTA GRAGOATÁ (UFF)

140 0034-9631 REVISTA IBEROAMERICANA

141 2154-4794 REVISTA IBEROAMERICANA

142 1984-5677 REVISTA INTERFACES BRASIL-CANADÁ

143 1579-9425 REVISTA INTERNACIONAL DE LINGUÍSTICA 

IBEROAMERICANA
144 1692-715X REVISTA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, NIÑEZ 

Y JUVENTUD
145 1646-401X REVISTA LUSOFONA DE EDUCACAO

146 1645-7250 REVISTA LUSÓFONA DE EDUCAÇÃO

147 0871-9187 REVISTA PORTUGUESA DE EDUCAÇÃO

148 0874-1336 REVISTA PORTUGUESA DE HISTÓRIA DO LIVRO

149 0035-7995 ROMANCE NOTES

150 1061-1975 RUSSIAN STUDIES IN LITERATURE

151 1984-6487 SEXUALIDAD, SALUD Y SOCIEDAD (RIO DE JANEIRO)

152 0582-9399 SHAKESPEARE STUDIES (COLUMBIA)

153 1533-6263 SIGN LANGUAGE STUDIES

154 2084-1965 STUDIES IN SECOND LANGUAGE LEARNING AND TEACHING

155 0039-405X STUDII SI CERCETARI LINGVISTICE

156 1851-779X SYNTHESIS

157 0716-0798 TALLER DE LETRAS (SANTIAGO)

158 1047-6210 TEACHING EDUCATION (COLUMBIA, S.C.)

159 1980-542X TEMPO (NITERÓI. ONLINE)

160 1526-5900 THE JOURNAL OF PAIN (PRINT)

161 1613-3676 THE LINGUISTIC REVIEW

162 0101-3173 TRANS/FORM/AÇÃO (UNESP. MARÍLIA. IMPRESSO)

163 0968-1361 TRANSLATION AND LITERATURE

164 0120-4807 UNIVERSITAS HUMANISTICA

165 0104-8775 VARIA HISTÓRIA (UFMG. IMPRESSO)

166 0043-2199 WEIMARER BEITRAEGE

167 0049-8661 ZEITSCHRIFT FUER ROMANISCHE PHILOLOGIE

168 0044-1449 ZEITSCHRIFT FUR DIALEKTOLOGIE UND LINGUISTIK
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ANEXO V - Periódicos científicos Qualis A2 na área de Educação 

 

ISSN PERIÓDICO CIENTÍFICO

1
0123-9155 ACTA COLOMBIANA DE PSICOLOGIA

2
2178-5201 ACTA SCIENTIARUM. EDUCATION (ONLINE)

3
2178-5198 ACTA SCIENTIARUM. EDUCATION (PRINT)

4
0965-9978 ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE

5
1382-4996 ADVANCES IN HEALTH SCIENCES EDUCATION

6
1680-8584 AEROSOL AND AIR QUALITY RESEARCH

7
 0002-5216 ALFA: REVISTA DE LINGUÍSTICA (UNESP. IMPRESSO)

8
1981-5794 ALFA: REVISTA DE LINGUÍSTICA (UNESP. ONLINE)

9
2236-4633 ALMANACK

10
0044-7447 AMBIO (OSLO)

11
1130-2887 AMÉRICA LATINA HOY

12
0002-726X AMERICAN ANNALS OF THE DEAF (WASHINGTON, D.C. 1886. PRINT)

13
1059-0889 AMERICAN JOURNAL OF AUDIOLOGY (PRINT)

14
0167-4943 ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS

15
0066-782X ARQUIVOS BRASILEIROS DE CARDIOLOGIA (IMPRESSO)

16
1948-1985 ASIAN AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY

17
0969-594X ASSESSMENT IN EDUCATION

18
1863-8171 ASTA. ADVANCES IN STATISTICAL ANALYSIS (PRINT)

19
1578-8946 ATHENEA DIGITAL

20
0210-6124 ATLANTIS, REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESTUDIOS 

ANGLO-NORTEAMERICANOS
21

2073-4433 ATMOSPHERE

22
1982-6672 AURORA (PUCSP. ONLINE)

23
2151-7290 AUTO/BIOGRAPHY STUDIES

24
1794-4724 AVANCES EN PSICOLOGIA LATINOAMERICANA

25
1471-2318 BMC GERIATRICS (ONLINE)

26
1471-2458 BMC PUBLIC HEALTH (ONLINE)

27
1472-6874 BMC WOMEN'S HEALTH (ONLINE)

28
0210-5934 BORDON: REVISTA DE PEDAGOGIA

29
1807-3107 BRAZILIAN ORAL RESEARCH

30
0141-1926 BRITISH EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (PRINT)

31
0264-6196 BRITISH JOURNAL OF VISUAL IMPAIRMENT

32
0102-5767 CADERNOS DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS (UNICAMP)

33
1982-7806 CADERNOS DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO (ONLINE)

34
1807-3859 CADERNOS DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO (UFU. IMPRESSO)

35
2178-2229 CADERNOS DE PESQUISA

36
2357-8130 CADERNOS DE PESQUISA

37

2178-2229 CADERNOS DE PESQUISA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

MARANHÃO

38
0102-4175 CADERNOS DE PESQUISA (UFMA)
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ISSN PERIÓDICO CIENTÍFICO

39
1809-4449 CADERNOS PAGU

40
0104-8333 CADERNOS PAGU (UNICAMP. IMPRESSO)

41
0305-764X CAMBRIDGE JOURNAL OF EDUCATION (PRINT)

42
0251-2920 CEPAL REVIEW (PRINT)

43
0145-2134 CHILD ABUSE & NEGLECT

44
1475-357X CHILD AND ADOLESCENT MENTAL HEALTH (PRINT)

45
0305-1862 CHILD CARE HEALTH AND DEVELOPMENT (PRINT)

46
0907-5682 CHILDHOOD (COPENHAGEN)

47
1413-8123 CIÊNCIA & SAÚDE COLETIVA (ONLINE)

48
 0009-6725 CIÊNCIA E CULTURA

49
1413-8123 CIÊNCIA E SAÚDE COLETIVA (IMPRESSO)

50
1519-6089 CIVITAS - REVISTA DE CIÊNCIAS SOCIAIS (IMPRESSO)

51
1984-7289 CIVITAS - REVISTA DE CIÊNCIAS SOCIAIS (ONLINE)

52
1618-9558 CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY (INTERNET)

53

0392-856X CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY (TESTO 

STAMPATO)

54

1532-4141 COMMUNICATIONS IN STATISTICS. SIMULATION AND 

COMPUTATION,

55

0147-9571 COMPARATIVE IMMUNOLOGY, MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS 

DISEASES

56
0167-9473 COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS (PRINT)

57
0360-1315 COMPUTERS AND EDUCATION

58
0747-5632 COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR

59
0101-2657 COMUNICAÇÃO & SOCIEDADE (METODISTA)

60
2175-7755 COMUNICAÇÃO & SOCIEDADE (METODISTA)

61
1871-1510 CULTURAL STUDIES OF SCIENCE EDUCATION (ON LINE)

62
1871-1502 CULTURAL STUDIES OF SCIENCE EDUCATION (PRINT)

63
1645-1384 CURRÍCULO SEM FRONTEIRAS

64
0392-1921 DIOGENES (ENGLISH ED.)

65
0159-6306 DISCOURSE (ABINGDON. PRINT)

66
0300-4430 EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE

67
1476-8275 EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE

68
1082-3301 EARLY CHILDHOOD EDUCATION JOURNAL

69
1517-1949 ECCOS REVISTA CIENTÍFICA (IMPRESSO)

70
1983-9278 ECCOS REVISTA CIENTÍFICA (ONLINE)

71
1807-2194 EDUCAÇÃO E CULTURA CONTEMPORÂNEA

72
2238-1279 EDUCAÇÃO E CULTURA CONTEMPORÂNEA (ONLINE)

73
1982-596X EDUCAÇÃO E FILOSOFIA (ONLINE)

74
0102-6801 EDUCAÇÃO E FILOSOFIA (UFU. IMPRESSO)

75
0102-7735 EDUCAÇÃO EM QUESTÃO
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ISSN PERIÓDICO CIENTÍFICO

76
0101-465X EDUCAÇÃO (PORTO ALEGRE)

77
1981-2582 EDUCAÇÃO (PUCRS)

78
1519-387X EDUCAÇÃO UNISINOS

79
2177-6210 EDUCAÇÃO UNISINOS (ONLINE)

80
0013-1857 EDUCATIONAL PHILOSOPHY AND THEORY (PRINT)

81
0264-0473 ELECTRONIC LIBRARY

82
0013-5194 ELECTRONICS LETTERS

83
1415-2150 ENSAIO: PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS (IMPRESSO)

84
1983-2117 ENSAIO: PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS (ONLINE)

85
2178-1567 ENSINO SUPERIOR UNICAMP

86
1350-4622 ENVIRON EDUC RES

87
1469-4395 ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT ECONOMICS (ONLINE)

88
1355-770X ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT ECONOMICS (PRINT)

89
1469-5871 ENVIRONMENTAL EDUCATION RESEARCH (ONLINE)

90
0364-152X ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (NEW YORK)

91

0185-2620 ESTUDIOS DE HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA DE 

MÉXICO

92
0210-9395 ESTUDIOS DE PSICOLOGÍA (ED. IMPRESA)

93
0185-4186 ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS

94
2178-1567 ESTUDO SUPERIOR UNICAMP

95
1806-9592 ESTUDOS AVANÇADOS (ONLINE)

96
0103-4014 ESTUDOS AVANÇADOS (USP. IMPRESSO)

97
1806-9592 ESTUDOS AVANÇADOS (USP.IMPRESSO)

98
2316-4018 ESTUDOS DE LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA

99
1518-0158 ESTUDOS DE LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA

100
1982-0275 ESTUDOS DE PSICOLOGIA

101
1678-4669 ESTUDOS DE PSICOLOGIA (NATAL. ONLINE)

102
0103-166X ESTUDOS DE PSICOLOGIA (PUCCAMP. IMPRESSO)

103
1413-294X ESTUDOS DE PSICOLOGIA (UFRN)

104
0103-6831 ESTUDOS EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL (IMPRESSO)

105
1984-932X ESTUDOS EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL (ONLINE)

106
1980-864X ESTUDOS IBERO-AMERICANOS

107
0101-4064 ESTUDOS IBERO-AMERICANOS (PUCRS. IMPRESSO)

108
0014-2182 ETUDES RURALES

109
1350-293X EUR EARLY CHILD EDUC

110

1305-8215 EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS, SCIENCE AND 

TECHNOLOGY EDUCATION

111
0717-6236 EURE (SANTIAGO. EN LÍNEA)

112
0250-7161 EURE (SANTIAGO. IMPRESA)

113
1018-8827 EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY
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ISSN PERIÓDICO CIENTÍFICO

114
1121-760X EUROPEAN JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY

115
1876-3820 EUROPEAN JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE

116
0940-6719 EUROPEAN SPINE JOURNAL

117
0957-4174 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS

118
1980-5934 FILOSOFIA AURORA

119
1071-5797 FINITE FIELDS AND THEIR APPLICATIONS (PRINT)

120
0378-1127 FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT

121
1984-0292 FRACTAL: REVISTA DE PSICOLOGIA

122

2238-8869 FRONTEIRAS: JOURNAL OF SOCIAL, TECHNOLOGICAL AND 

ENVIRONMENTAL SCIENCE

123
1476-7724 GLOBALISATION, SOCIETIES AND EDUCATION (PRINT)

124
0018-2133 HISPANIA (UNIVERSITY, MISS)

125
2238-3018 HISTÓRIA & ENSINO

126
1414-3488 HISTÓRIA & ENSINO (UEL)

127
1093-4510 HISTORY OF PSYCHOLOGY

128
1939-0610 HISTORY OF PSYCHOLOGY (ONLINE)

129
1806-9983 HORIZONTES ANTROPOLÓGICOS (ONLINE)

130
0104-7183 HORIZONTES ANTROPOLÓGICOS (UFRGS. IMPRESSO)

131
1478-4491 HUMAN RESOURCES FOR HEALTH

132
1939-1382 IEEE TRANSACTIONS ON LEARNING TECHNOLOGIES

133

2162-237X IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS AND LEARNING 

SYSTEMS

134
2179-8427 IMAGENS DA EDUCAÇÃO

135
1932-4502 INTEGRATIVE PSYCHOLOGICAL & BEHAVIORAL SCIENCE

136
0953-5438 INTERACTING WITH COMPUTERS

137
0034-9690 INTERAMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY

138
0378-1844 INTERCIENCIA (CARACAS)

139
1807-5762 INTERFACE - COMUNICAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO

140
1414-3283 INTERFACE (BOTUCATU. IMPRESSO)

141
1807-5762 INTERFACE (BOTUCATU. ONLINE)

142
1414-3283 INTERFACE. COMUNICAÇÃO, SAÚDE E EDUCAÇÃO

143
2042-6976 INTERNATIONAL FORUM OF ALLERGY AND RHINOLOGY (PRINT)

144

1863-0383 INTERNATIONAL JOURNAL: EMERGING TECHNOLOGIES IN 

LEARNING

145
1861-9916 INTERNATIONAL JOURNAL OF ACTION RESEARCH

146
1861-1303 INTERNATIONAL JOURNAL OF ACTION RESEARCH

147

1034-912X INTERNATIONAL JOURNAL OF DISABILITY, DEVELOPMENT AND 

EDUCATION

148
0738-0593 INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT

149
0949-149X INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION

150

1660-4601 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND 

PUBLIC HEALTH
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ISSN PERIÓDICO CIENTÍFICO

151
1094-2912 INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES

152
2155-6849 INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME-BASED LEARNING.

153
1694-609X INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION

154
0717-9367 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY (PRINT)

155
1571-0068 INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICAL 

EDUCATION

156

1350-4509 INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND 

WORLD ECOLOGY

157
0952-3367 INTERNATIONAL JOURNAL OF THE HISTORY OF SPORT

158
0020-8566 INTERNATIONAL REVIEW OF EDUCATION

159
0962-0214 INTERNATIONAL STUDIES IN SOCIOLOGY OF EDUCATION

160
1518-8795 INVESTIGAÇÕES EM ENSINO DE CIÊNCIAS (ONLINE)

161
0098-7484 JAMA (CHICAGO, ILL.)

162
0260-7476 JET. JOURNAL OF EDUCATION FOR TEACHING (PRINT)

163
0021-7557 JORNAL DE PEDIATRIA (IMPRESSO)

164
1678-4782 JORNAL DE PEDIATRIA (ONLINE)

165
1740-2743 JOURNAL FOR CRITICAL EDUCATION POLICY STUDIES

166
1088-0763 JOURNAL FOR THE PSYCHOANALYSIS OF CULTURE & SOCIETY

167
1063-8652 JOURNAL OF AGING AND PHYSICAL ACTIVITY

168
0021-8561 JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY

169
1648-3898 JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION

170
1176-7529 JOURNAL OF BIOETHICAL INQUIRY (PRINT)

171
0022-0345 JOURNAL OF DENTAL RESEARCH

172
2037-7924 JOURNAL OF EDUCATIONAL, CULTURAL AND PSYCHOLOGICAL 

STUDIES
173

0375-6742 JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION

174
1359-1053 JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY

175
0022-2895 JOURNAL OF MOTOR BEHAVIOR

176
1547-5654 JOURNAL OF NEUROSURGERY. SPINE

177
0282-423X JOURNAL OF OFFICIAL STATISTICS

178
1836-9553 JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY

179
1558-2159 JOURNAL OF SCHOOL CHOICE

180
0094-1700 JOURNAL OF SPORT HISTORY

181
1303-2968 JOURNAL OF SPORTS SCIENCE AND MEDICINE

182
0264-0414 JOURNAL OF SPORTS SCIENCES (PRINT)

183
0094-9655 JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION 

(PRINT)
184

1068-8471 JOURNAL OF THEORETICAL AND PHILOSOPHICAL PSYCHOLOGY

185
0145-482X JOURNAL OF VISUAL IMPAIRMENT & BLINDNESS (PRINT)

186
1981-5336 KRITERION: REVISTA DE FILOSOFIA

187
0100-512X KRITERION: REVISTA DE FILOSOFIA

188
0094-582X LATIN AMERICAN PERSPECTIVES
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ISSN PERIÓDICO CIENTÍFICO

189
0024-5836 LOGIQUE ET ANALYSE

190
1474-8460 LONDON REVIEW OF EDUCATION (PRINT)

191
0104-754X MOVIMENTO (UFRGS. IMPRESSO)

192
1982-8918 MOVIMENTO (UFRGS. ONLINE)

193
0029-5035 NOVA HEDWIGIA

194
1320-7881 NURSING INQUIRY (PRINT)

195
1873-1244 NUTRITION

196
0102-6267 ORGANON (UFRGS)

197
0030-9230 PAEDAGOGICA HISTORICA

198
0030-9230 PAEDAGOGICA HISTORICA (IMPRIMÉ)

199
0122-8285 PALABRA CLAVE

200
0031-0182 PALAEOGEOGRAPHY, PALAEOCLIMATOLOGY, PALAEOECOLOGY

201
0932-0113 PARASITOLOGY RESEARCH (1987. PRINT)

202
1376-0963 PENSÉE PLURIELLE

203
1253-1006 PENSER L'ÉDUCATION (MONT-SAINT-AIGNAN)

204
2175-795X PERSPECTIVA

205
0102-5473 PERSPECTIVA (FLORIANÓPOLIS)

206
2175-795X PERSPECTIVA (UFSC) (ONLINE)

207
2269-7721 PERSPECTIVE

208
1777-7852 PERSPECTIVE

209
1742-5786 PHYSICAL EDUCATION AND SPORT PEDAGOGY (ONLINE)

210
1740-8989 PHYSICAL EDUCATION AND SPORT PEDAGOGY (PRINT)

211
0031-9120 PHYSICS EDUCATION (BRISTOL. PRINT)

212
1932-6203 PLOS ONE

213
1478-2103 POLICY FUTURES IN EDUCATION (ONLINE)

214
1809-4031 PRÁXIS EDUCATIVA (IMPRESSO)

215
1809-4309 PRÁXIS EDUCATIVA (UEPG. ONLINE)

216
0102-4442 PROJETO HISTÓRIA (PUCSP)

217

2176-2767 PROJETO HISTÓRIA. REVISTA DO PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-

GRADUADOS DE HISTÓRIA

218
1807-0310 PSICOLOGIA & SOCIEDADE

219
0102-7182 PSICOLOGIA & SOCIEDADE (IMPRESSO)

220
1807-0310 PSICOLOGIA & SOCIEDADE (ONLINE)

221
0102-7182 PSICOLOGIA E SOCIEDADE (IMPRESSO)

222
1413-7372 PSICOLOGIA EM ESTUDO (IMPRESSO)

223
1807-0329 PSICOLOGIA EM ESTUDO (ONLINE)

224
2175-3539 PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL

225
1413-8557 PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL (IMPRESSO)

226
2175-3539 PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL (ONLINE)

227
0718-6924 PSICOPERSPECTIVAS (ONLINE): INDIVIDUO Y SOCIEDAD

228
0214-9915 PSICOTHEMA (OVIEDO)
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ISSN PERIÓDICO CIENTÍFICO

229
0033-2917 PSYCHOLOGICAL MEDICINE (PRINT)

230
0033-2941 PSYCHOLOGICAL REPORTS

231
1984-3054 PSYCHOLOGY & NEUROSCIENCE (IMPRESSO)

232
1983-3288 PSYCHOLOGY & NEUROSCIENCE (ONLINE)

233
1365-3075 PURE AND APPLIED CHEMISTRY (ONLINE)

234
0033-4545 PURE AND APPLIED CHEMISTRY (PRINT)

235

0951-8398 QSE. INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITATIVE STUDIES IN 

EDUCATION (PRINT)

236
0033-5177 QUALITY AND QUANTITY

237

0033-6297 QUEST (NATIONAL ASSOCIATION FOR PHYSICAL EDUCATION IN 

HIGHER EDUCATION)

238
0100-4042 QUÍMICA NOVA (IMPRESSO)

239
1678-7064 QUÍMICA NOVA (ONLINE)

240
0922-4777 READING & WRITING

241
1760-7760 RECHERCHES & ÉDUCATIONS

242
1579-1513 REEC. REVISTA ELECTRÓNICA DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS

243
2175-8131 REPERTÓRIO: TEATRO & DANÇA (ONLINE)

244
1415-3203 REPERTÓRIO: TEATRO E DANÇA

245
0968-8080 REPRODUCTIVE HEALTH MATTERS (PRINT)

246
0891-4222 RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES

247

1984-249X REVISTA ARCHAI: REVISTA DE ESTUDOS SOBRE AS ORIGENS DO 

PENSAMENTO OCIDENTAL

248
0100-6762 REVISTA ÁRVORE (IMPRESSO)

249
1806-9088 REVISTA ÁRVORE (ONLINE)

250
0101-3289 REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ESPORTE

251
2179-3255 REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ESPORTE (ONLINE)

252
1413-6538 REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

253
1980-5470 REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

254
0034-7183 REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (IMPRESSO)

255
2176-6681 REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS RBEP-INEP

256
1413-3555 REVISTA BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA (IMPRESSO)

257
0100-2430 REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA

258
1806-5104 REVISTA BRASILEIRA DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS

259

2447-4193 REVISTA BRASILEIRA DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO

260

1678-166X REVISTA BRASILEIRA DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO

261
0482-5004 REVISTA BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA (IMPRESSO)

262
2178-2229 REVISTA CADERNOS DE PESQUISA - UFMA

263
1982-7830 REVISTA DA ANPOLL (ONLINE)

264
1980-220X REVISTA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP (ONLINE)
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265
 0010-4043 REVISTA DA FAEEBA

266
2358-0194 REVISTA DA FAEEBA- EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE

267
0716-1417 REVISTA DE CIENCIA POLÍTICA (SANTIAGO. IMPRESA)

268
2238-2097 REVISTA DE EDUCAÇÃO PÚBLICA

269
0104-5962 REVISTA DE EDUCAÇÃO PÚBLICA (UFMT)

270
0034-8082 REVISTA DE EDUCACIÓN

271
0124-5481 REVISTA DE EDUCACION DE LAS CIENCIAS

272
0329-5192 REVISTA DE EDUCACIÓN EN BIOLOGÍA

273
0123-885X REVISTA DE ESTUDIOS SOCIALES (EN LINEA)

274
0104-4443 REVISTA DE FILOSOFIA AURORA

275
1980-5934 REVISTA DE FILOSOFIA AURORA

276
1136-1034 REVISTA DE PSICODIDÁCTICA

277
1132-239X REVISTA DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE

278
1678-9873 REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA (ONLINE)

279
0104-4478 REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA (UFPR. IMPRESSO)

280
1981-416X REVISTA DIÁLOGO EDUCACIONAL (PUCPR)

281
1518-3483 REVISTA DIÁLOGO EDUCACIONAL (PUCPR. IMPRESSO)

282
2316-901X REVISTA DO INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS

283

0036-4665 REVISTA DO INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE SÃO PAULO 

(IMPRESSO)

284
1809-3876 REVISTA E-CURRICULUM (PUCSP)

285
1981-1802 REVISTA EDUCAÇÃO EM QUESTÃO (ONLINE)

286
0102-7735 REVISTA EDUCAÇÃO EM QUESTÃO (UFRN. IMPRESSO)

287
1984-686X REVISTA EDUCAÇÃO ESPECIAL (ONLINE)

288
1808-270X REVISTA EDUCAÇÃO ESPECIAL (UFSM)

289
2238-2097 REVISTA EDUCAÇÃO PÚBLICA DA UFMT

290
2177-6210 REVISTA EDUCAÇÃO UNISINOS

291
1607-4041 REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

292
2178-1567 REVISTA ENSINO SUPERIOR (UNICAMP)

293
0104-7043 REVISTA FAEEBA

294
1022-6508 REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN (IMPRESA)

295
1681-5653 REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN (ONLINE)

296
2446-8606 REVISTA IBERO-AMERICANA DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO

297
1982-5587 REVISTA IBERO-AMERICANA DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO

298
1548-0992 REVISTA IEEE AMÉRICA LATINA

299

1518-8345 REVISTA LATINO-AMERICANA DE ENFERMAGEM (USP - RIBEIRÃO 

PRETO)

300
1695-288X REVISTA LATINOAMERICANA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

301
1405-6666 REVISTA MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

302
2238-8699 REVISTA MOVIMENTO

303
2238-8699 REVISTA MOVIMENTO (ECA-USP)
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ISSN PERIÓDICO CIENTÍFICO

304
1680-5348 REVISTA PANAMERICANA DE SALUD PUBLICA (PRINT)

305
2175-3539 REVISTA PSICOLOGIA ESCOLAR E EDCUACIONAL

306
0925-7535 SAFETY SCIENCE

307
1984-0470 SAÚDE E SOCIEDADE (ONLINE)

308
0104-1290 SAÚDE E SOCIEDADE (USP. IMPRESSO)

309
1103-8128 SCANDINAVIAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY (PRINT)

310
0304-4238 SCIENTIA HORTICULTURAE

311
1138-9788 SCRIPTA NOVA (BARCELONA)

312
0037-1998 SEMIOTICA (BERLIN)

313
0925-4005 SENSORS AND ACTUATORS. B, CHEMICAL

314
0923-5965 SIGNAL PROCESSING. IMAGE COMMUNICATION

315
0165-1684 SIGNAL PROCESSING (PRINT)

316
1389-9457 SLEEP MEDICINE (AMSTERDAM. PRINT)

317
0210-8364 SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO

318
1537-4661 SOCIOLOGICAL STUDIES OF CHILDREN AND YOUTH

319
0038-0385 SOCIOLOGY (OXFORD. PRINT)

320
0038-0717 SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY

321
1357-3322 SPORT, EDUCATION AND SOCIETY

322
1087-1659 SPORT HISTORY REVIEW

323
0039-3746 STUDIES IN PHILOSOPHY AND EDUCATION

324
1082-6084 SUBSTANCE USE & MISUSE

325
0334-5114 SYMBIOSIS (PHILADELPHIA, PA.)

326
1527-4764 TELEVISION & NEW MEDIA

327
0103-2070 TEMPO SOCIAL (USP. IMPRESSO)

328
 0002-9637 THE AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE

329
1743-6095 THE JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE (PRINT)

330
1988-2904 THE SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY

331
1138-7416 THE SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY

332
1463-922X THEORETICAL ISSUES IN ERGONOMICS (PRINT)

333
0959-3543 THEORY & PSYCHOLOGY

334
0040-9375 TOPIQUE (PARIS)

335
1478-3363 TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE (PRINT)

336
1981-7746 TRABALHO, EDUCAÇÃO E SAÚDE

337
1678-1007 TRABALHO, EDUCAÇÃO E SAÚDE (IMPRESSO)

338
1981-7746 TRABALHO, EDUCAÇÃO E SAÚDE (ONLINE)

339
0101-3173 TRANS/FORM/AÇÃO (UNESP. MARÍLIA. IMPRESSO)

340
1980-539X TRANS/FORM/AÇÃO (UNESP. MARÍLIA. ON LINE)

341
2318-0889 TRANSINFORMAÇÃO

342
0103-3786 TRANSINFORMAÇÃO
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343 
1940-0829 TROPICAL CONSERVATION SCIENCE 

344 
0564-3295 TROPICAL ECOLOGY 

345 
1657-9267 UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA 

346 
0104-8775 VARIA HISTÓRIA (UFMG. IMPRESSO) 

347 
2317-8086 VIA ATLÂNTICA 

348 
1516-5159 VIA ATLÂNTICA (USP) 

349 
1051-9815 WORK (READING, MA) 

350 
1863-9690 ZDM (BERLIN. PRINT) 

 

Fonte: Dados coletados do Sistema WebQualis  
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ANEXO VI - Periódicos científicos Qualis A2 na área de Psicologia 

 

ISSN PERIÓDICO CIENTÍFICO

1 0123-9155 ACTA COLOMBIANA DE PSICOLOGIA

2 1909-9711 ACTA COLOMBIANA DE PSICOLOGIA

3 0188-8145 ACTA COMPORTAMENTALIA

4 1748-1716 ACTA PHYSIOLOGICA (ONLINE)

5 0214-4840 ADICCIONES (PALMA DE MALLORCA)

6 0894-587X ADMINISTRATION AND POLICY IN MENTAL HEALTH

7 1574-4647 AGE (ON LINE)

8 1516-1498 ÁGORA ( PPGTP/UFRJ)

9 1809-4414 ÁGORA: ESTUDOS EM TEORIA PSICANALÍTICA (ONLINE)

10 1573-3254 AIDS AND BEHAVIOR (DORDRECHT. ONLINE)

11  0002-9394 AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY

12  0002-9483 AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY

13 0275-2565 AMERICAN JOURNAL OF PRIMATOLOGY (PRINT)

14 1600-6135 AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION (PRINT)

15 0939-4451 AMINO ACIDS (WIEN. PRINT)

16  0001-3765 ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS (IMPRESSO)

17 1435-9448 ANIMAL COGNITION (PRINT)

18 0972-2327 ANNALS OF INDIAN ACADEMY OF NEUROLOGY

19 0077-8923 ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES

20 0195-6663 APPETITE (LONDON. PRINT)

21 2162-2973 APPLIED NEUROPSYCHOLOGY: CHILD

22 0003-990X ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY

23
 0003-9993

ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION 

(PRINT)

24 0340-5761 ARCHIVES OF TOXICOLOGY

25 0100-8692 ARQUIVOS BRASILEIROS DE PSICOLOGIA

26 1809-5267 ARQUIVOS BRASILEIROS DE PSICOLOGIA (ONLINE)

27 0021-9150 ATHEROSCLEROSIS (AMSTERDAM)

28 1939-3792 AUTISM RES

29 2175-3431 AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

30 1677-0471 AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (IMPRESSO)

31 2175-3431 AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (ONLINE)

32 1794-4724 AVANCES EN PSICOLOGÍA LATINO-AMERICANA

33 1742-7835 BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY (PRINT)

34 1064-9506 BEHAVIOR AND SOCIAL ISSUES

35 0735-7044 BEHAVIORAL NEUROSCIENCE

36 1568-539X BEHAVIOUR

37  0005-7959 BEHAVIOUR (LEIDEN. PRINT)

38 1431-6730 BIOLOGICAL CHEMISTRY

39  0006-3207 BIOLOGICAL CONSERVATION

40 1744-9561 BIOLOGY LETTERS (PRINT)

41 1399-5618 BIPOLAR DISORDERS

42 1398-5647 BIPOLAR DISORDERS (PRINT)

43
1472-6882

BMC COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE 

(ONLINE)

44 1472-6963 BMC HEALTH SERVICES RESEARCH (ONLINE)

45 1755-8794 BMC MEDICAL GENOMICS

46
1472-6947

BMC MEDICAL INFORMATICS AND DECISION MAKING 

(ONLINE)

47 1471-2377 BMC NEUROLOGY (ONLINE)

48 1471-2202 BMC NEUROSCIENCE (ONLINE)

49 1471-2431 BMC PEDIATRICS (ONLINE)

50 1471-244X BMC PSYCHIATRY (ONLINE)

51 1471-2458 BMC PUBLIC HEALTH (ONLINE)

52 2044-6055 BMJ OPEN
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ISSN PERIÓDICO CIENTÍFICO

53 1740-1445 BODY IMAGE

54  0006-8977 BRAIN, BEHAVIOR AND EVOLUTION

55 0269-9052 BRAIN INJURY (LONDON. PRINT)

56 1015-6305 BRAIN PATHOLOGY

57  0006-8993 BRAIN RESEARCH

58 0361-9230 BRAIN RESEARCH BULLETIN

59 1872-6240 BRAIN RESEARCH (ONLINE)

60
1414-431X

BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL 

RESEARCH

61
0100-879X

BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL 

RESEARCH (IMPRESSO)

62
0007-1102

BRITISH JOURNAL OF MATHEMATICAL & STATISTICAL 

PSYCHOLOGY

63 1476-5381 BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY

64 0265-9883 BRITISH JOURNAL OF PSYCHOTHERAPY

65
0100-1574

CADERNOS DE PESQUISA (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. 

IMPRESSO)

66
1980-5314

CADERNOS DE PESQUISA (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. 

ONLINE)

67 1678-4464 CADERNOS DE SAUDE PUBLICA

68 0102-311X CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA - FIOCRUZ

69 0102-311X CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA (ENSP. IMPRESSO)

70 1678-4464 CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA (ONLINE)

71 0302-766X CELL AND TISSUE RESEARCH (PRINT)

72 0272-4340 CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY

73 1473-4222 CEREBELLUM (LONDON. PRINT)

74 0009-062X CESKOSLOVENSKÁ PSYCHOLOGIE

75 1475-357X CHILD AND ADOLESCENT MENTAL HEALTH (PRINT)

76 1874-897X CHILD INDIC RES

77 0190-7409 CHILDREN AND YOUTH SERVICES REVIEW

78 0742-0528 CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL

79 1525-6073 CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL (ONLINE)

80 1678-4561 CIÊNCIA & SAÚDE COLETIVA

81 1413-8123 CIÊNCIA & SAÚDE COLETIVA (ONLINE)

82 1413-8123 CIÊNCIA E SAÚDE COLETIVA (IMPRESSO)

83 0300-0664 CLINICAL ENDOCRINOLOGY (OXFORD. PRINT)

84 1388-2457 CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY

85 2093-4327 CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY AND NEUROSCIENCE

86 0770-3198 CLINICAL RHEUMATOLOGY (PRINTED)

87 1980-5322 CLINICS

88 1871-5273 CNS & NEUROLOGICAL DISORDERS. DRUG TARGETS

89 0301-5661 COMMUNITY DENTISTRY AND ORAL EPIDEMIOLOGY

90 1687-5265 COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND NEUROSCIENCE

91
0169-2607

COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE 

(PRINT)

92 1473-3145 COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY RESEARCH

93 1040-0419 CREATIVITY RESEARCH JOURNAL

94 1354-067X CULTURE & PSYCHOLOGY

95 0960-9822 CURRENT BIOLOGY

96 1389-4501 CURRENT DRUG TARGETS (PRINT)

97 1566-5240 CURRENT MOLECULAR MEDICINE

98 1570-159X CURRENT NEUROPHARMACOLOGY

99 1381-6128 CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN (PRINT)

100 1568-0266 CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY (PRINT)
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ISSN PERIÓDICO CIENTÍFICO

152 1093-4510 HISTORY OF PSYCHOLOGY

153 1939-0610 HISTORY OF PSYCHOLOGY (ONLINE)

154 1464-2662 HIV MEDICINE (PRINT)

155 0018-716X HUMAN DEVELOPMENT

156 0167-9457 HUMAN MOVEMENT SCIENCE (PRINT)

157 0163-9641 INFANT MENTAL HEALTH JOURNAL (PRINT)

158 0899-823X INFECTION CONTROL AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGY

159 1932-4502 INTEGRATIVE PSYCHOLOGICAL & BEHAVIORAL SCIENCE

160 1572-0373 INTERACTION STUDIES

161 1807-5762 INTERFACE - COMUNICAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO

162 1414-3283 INTERFACE (BOTUCATU. IMPRESSO)

163 1807-5762 INTERFACE (UNI/UNESP. ONLINE)

164 0268-1315 INTERNATIONAL CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY

165 1567-5769 INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY (PRINT)

166 0167-5273 INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY (PRINT)

167
0736-5748

INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL 

NEUROSCIENCE

168
0251-2513

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL AND 

VOCATIONAL GUIDANCE

169 0885-6230 INTERNATIONAL JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY

170 1386-5056 INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS

171
1049-8931

INTERNATIONAL JOURNAL OF METHODS IN PSYCHIATRIC 

RESEARCH

172
1422-0067

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 

(ONLINE)

173 0129-0657 INTERNATIONAL JOURNAL OF NEURAL SYSTEMS

174 0164-0291 INTERNATIONAL JOURNAL OF PRIMATOLOGY

175 0020-7578 INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHO-ANALYSIS

176 2011-7922 INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH

177
2011-2084

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH 

(ONLINE)

178 1132-0559 INTERVENCION PSICOSOCIAL

179 0146-0404 INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE

180 1552-5783 INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE

181 0021-5368 JAPANESE PSYCHOLOGICAL RESEARCH (PRINT)

182 0021-7557 JORNAL DE PEDIATRIA (IMPRESSO)

183 1678-4782 JORNAL DE PEDIATRIA (ONLINE)

184 0021-8308 JOURNAL FOR THE THEORY OF SOCIAL BEHAVIOUR (PRINT)

185 1092-6771 JOURNAL OF AGGRESSION, MALTREATMENT & TRAUMA

186
2213-2198

JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY IN 

PRACTICE

187 8750-7587 JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY (1985)

188 1087-0547 JOURNAL OF ATTENTION DISORDERS

189 0167-4544 JOURNAL OF BUSINESS ETHICS

190 0148-2963 JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH

191 0171-5216 JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY

192 0098-0331 JOURNAL OF CHEMICAL ECOLOGY

193 1936-1521 JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT TRAUMA

194 1068-9583 JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY IN MEDICAL SETTINGS

195 0889-8391 JOURNAL OF COGNITIVE PSYCHOTHERAPY

196 0021-9967 JOURNAL OF COMPARATIVE NEUROLOGY (1911)

197 0301-4797 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

198 1420-9101 JOURNAL OF EVOLUTIONARY BIOLOGY (ELECTRONIC ED.)

199
0097-7403

JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY. ANIMAL 

BEHAVIOR PROCESSES

200 1756-2570 JOURNAL OF FAMILY THEORY & REVIEW
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201 0022-1678 JOURNAL OF HUMANISTIC PSYCHOLOGY

202 1053-1807 JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING (PRINT)

203 0022-2828 JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY

204 0300-9564 JOURNAL OF NEURAL TRANSMISSION

205 0022-3042 JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY

206 1743-0003 JOURNAL OF NEUROENGINEERING AND REHABILITATION

207 1557-1890 JOURNAL OF NEUROIMMUNE PHARMACOLOGY

208 0165-5728 JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY (PRINT)

209 1742-2094 JOURNAL OF NEUROINFLAMMATION

210 0340-5354 JOURNAL OF NEUROLOGY (PRINT)

211 0165-0270 JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS

212 0897-7151 JOURNAL OF NEUROTRAUMA

213 0885-3924 JOURNAL OF PAIN AND SYMPTOM MANAGEMENT

214
0731-7085

JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS 

(PRINT)

215 1543-3080 JOURNAL OF PHYSICAL ACTIVITY & HEALTH

216 0022-3751 JOURNAL OF PHYSIOLOGY (LONDON. PRINT)

217 0928-4257 JOURNAL OF PHYSIOLOGY (PARIS)

218 0742-3098 JOURNAL OF PINEAL RESEARCH

219 1874-3919 JOURNAL OF PROTEOMICS (PRINT)

220 1180-4882 JOURNAL OF PSYCHIATRY & NEUROSCIENCE

221 1650-1977 JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE (PRINT)

222 0264-6838 JOURNAL OF REPRODUCTIVE AND INFANT PSYCHOLOGY

223 0165-0378 JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY

224 1058-2746 JOURNAL OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY

225
0960-0760

JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR 

BIOLOGY

226 1533-4287 JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH

227 0740-5472 JOURNAL OF SUBSTANCE ABUSE TREATMENT

228
1355-6177

JOURNAL OF THE INTERNATIONAL NEUROPSYCHOLOGICAL 

SOCIETY (PRINT)

229 0022-510X JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES

230
1068-8471

JOURNAL OF THEORETICAL AND PHILOSOPHICAL 

PSYCHOLOGY

231
1528-7394

JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH. 

PART A

232 1534-7362 JOURNAL OF VISION (CHARLOTTESVILLE, VA.)

233 1549-5485 LEARNING & MEMORY (COLD SPRING HARBOR ONLINE)

234 0024-3205 LIFE SCIENCES (1973)

235 0898-5898 LINGUISTICS AND EDUCATION

236 0263-2241 MEASUREMENT (LONDON. PRINT)

237 0309-1740 MEAT SCIENCE

238 0962-9351 MEDIATORS OF INFLAMMATION (PRINT)

239 1350-4533 MEDICAL ENGINEERING & PHYSICS

240 0195-9131 MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE

241 1756-5901 METALLOMICS (PRINT)

242 1059-910X MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE (PRINT)

243 0266-6138 MIDWIFERY

244 0899-5605 MILITARY PSYCHOLOGY

245 0303-7207 MOLECULAR AND CELLULAR ENDOCRINOLOGY (PRINT)

246 1756-6606 MOLECULAR BRAIN

247 1055-7903 MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION

248 1055-7903 MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION (PRINT)

249 1420-3049 MOLECULES (BASEL. ONLINE)
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250 0027-5107 MUTATION RESEARCH (PRINT)

251 1758-6798 NATURE CLIMATE CHANGE

252 2041-1723 NATURE COMMUNICATIONS

253 1687-5443 NEURAL PLASTICITY (ONLINE)

254 1573-6903 NEUROCHEMICAL RESEARCH

255 0925-2312 NEUROCOMPUTING (AMSTERDAM)

256 0896-6273 NEURON (CAMBRIDGE, MASS.)

257 0302-282X NEUROPSYCHOBIOLOGY

258 0960-2011 NEUROPSYCHOLOGICAL REHABILITATION (PRINT)

259

1380-3395

NEUROPSYCHOLOGY, DEVELOPMENT, AND COGNITION. 

SECTION A, JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL 

NEUROPSYCHOLOGY

260 0028-3940 NEURORADIOLOGY (BERLIN. PRINT)

261 0306-4522 NEUROSCIENCE

262 0304-3940 NEUROSCIENCE LETTERS (PRINT)

263 0168-0102 NEUROSCIENCE RESEARCH

264 0892-0362 NEUROTOXICOLOGY AND TERATOLOGY

265 0161-813X NEUROTOXICOLOGY (PARK FOREST SOUTH)

266
1520-3247

NEW DIRECTIONS FOR CHILD AND ADOLESCENT 

DEVELOPMENT

267 1089-8603 NITRIC OXIDE (PRINT)

268 2072-6643 NUTRIENTS (BASEL)

269 0899-9007 NUTRITION (BURBANK, LOS ANGELES COUNTY, CALIF.)

270 1475-2891 NUTRITION JOURNAL

271 0960-8923 OBESITY SURGERY

272 0161-6420 OPHTHALMOLOGY (ROCHESTER, MINN.)

273 1942-0900 OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY

274 0031-5125 PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS

275 0163-7258 PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS (OXFORD)

276
0080-4622

PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF 

LONDON. BIOLOGICAL SCIENCES

277 0031-9023 PHYSICAL THERAPY

278 0032-1052 PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY (1963)

279 1553-7358 PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY (ONLINE)

280 1549-1676 PLOS MEDICINE (ONLINE)

281
1934-1482

PM & R (PHILADELPHIA, 2009): THE JOURNAL OF INJURY, 

FUNCTION AND REHABILITATION

282 0079-6123 PROGRESS IN BRAIN RESEARCH

283 0103-5371 PSICO (PUCRS)

284 0103-5371 PSICO (PUCRS. IMPRESSO)

285 1980-8623 PSICO (PUCRS. ONLINE)

286 1807-0310 PSICOLOGIA & SOCIEDADE

287 0102-7182 PSICOLOGIA & SOCIEDADE (IMPRESSO)

288 1807-0310 PSICOLOGIA & SOCIEDADE (ONLINE)

289 1414-9893 PSICOLOGIA CIÊNCIA E PROFISSÃO

290 1982-3703 PSICOLOGIA: CIÊNCIA E PROFISSÃO (ONLINE)

291 1980-5438 PSICOLOGIA CLINICA (ONLINE)

292 0103-5665 PSICOLOGIA CLÍNICA (PUCRJ. IMPRESSO)

293 1807-0310 PSICOLOGIA E SOCIEDADE

294 0102-7182 PSICOLOGIA E SOCIEDADE

295 0102-7182 PSICOLOGIA E SOCIEDADE (IMPRESSO)

296 1677-1168 PSICOLOGIA EM REVISTA (IMPRESSA)

297 1678-9563 PSICOLOGIA EM REVISTA (ONLINE)

298 1413-8557 PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL (IMPRESSO)
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299 2175-3539 PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL (ONLINE)

300 1980-6906 PSICOLOGIA: TEORIA E PRÁTICA

301 1516-3687 PSICOLOGIA: TEORIA E PRÁTICA (IMPRESSO)

302 1678-5177 PSICOLOGIA USP

303 0103-6564 PSICOLOGIA USP (IMPRESSO)

304 2175-3563 PSICO-USF

305 1413-8271 PSICO-USF (IMPRESSO)

306 1075-2730 PSYCHIATRIC SERVICES (WASHINGTON, D.C. PRINT)

307 0925-4927 PSYCHIATRY RESEARCH. NEUROIMAGING

308 0165-1781 PSYCHIATRY RESEARCH (PRINT)

309 0033-2941 PSYCHOLOGICAL REPORTS

310 1939-151X PSYCHOLOGY OF MEN & MASCULINITY

311 0033-3190 PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS

312 0033-3506 PUBLIC HEALTH (LONDON)

313 0080-2107 RAUSP - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO (FEA-USP)

314 1984-6142 RAUSP - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO (SÃO PAULO. ONLINE)

315 0080-2107 RAUSP-E - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO - ELETRÔNICA

316 0890-6238 REPRODUCTIVE TOXICOLOGY (ELMSFORD, N.Y.)

317 0275-004X RETINA (PHILADELPHIA, PA.)

318 0327-6716 REVISTA ARGENTINA DE CLÍNICA PSICOLÓGICA

319
2175-3598

REVISTA BRASILEIRA DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO 

HUMANO

320
0104-1282

REVISTA BRASILEIRA DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO 

HUMANO

321
0104-1282

REVISTA BRASILEIRA DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO 

HUMANO (IMPRESSO)

322 1809-449X REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO

323 1413-2478 REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO

324 1984-0446 REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM

325 0034-7167 REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM (IMPRESSO)

326 1981-528X REVISTA BRASILEIRA DE FARMACOGNOSIA

327 1679-3390 REVISTA BRASILEIRA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

328 1809-452X REVISTA BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA

329 1516-4446 REVISTA BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA (SÃO PAULO)

330
1516-4446

REVISTA BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA (SÃO PAULO. 1999. 

IMPRESSO)

331 0121-5469 REVISTA COLOMBIANA DE PSICOLOGIA

332 0101-5311 REVISTA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA

333 1980-220X REVISTA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP (ONLINE)

334 0034-7612 REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (IMPRESSO)

335 1980-6906 REVISTA DE PSICOLOGIA : TEORIA E PRÁTICA (ONLINE)

336 1132-239X REVISTA DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE

337 1988-5636 REVISTA DE PSICOLOGIA DEL ESPORTE

338
1576-5962

REVISTA DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS 

ORGANIZACIONES (1999)

339 0254-9247 REVISTA DE PSICOLOGÍA (LIMA)

340 0213-4748 REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL (ED. IMPR.)

341
0101-8108

REVISTA DE PSIQUIATRIA DO RIO GRANDE DO SUL (IMPRESSO)

342 1518-8787 REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA (ONLINE)

343 0034-8910 REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA (USP. IMPRESSO)

344 1806-9584 REVISTA ESTUDOS FEMINISTAS

345
1135-3848

REVISTA IBEROAMERICA DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN 

PSICOLÓGICA
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346 1518-8345 REVISTA LATINO-AMERICANA DE ENFERMAGEM (ONLINE)

347
0104-1169

REVISTA LATINO-AMERICANA DE ENFERMAGEM (RIBEIRÃO 

PRETO)

348
1415-4714

REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOPATOLOGIA 

FUNDAMENTAL

349
1415-4714

REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOPATOLOGIA 

FUNDAMENTAL (IMPRESSO)

350
1020-4989

REVISTA PANAMERICANA DE SALUD PÚBLICA / PAN 

AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH

351
1680-5348

REVISTA PANAMERICANA DE SALUD PÚBLICA (IMPRESA) / 

PAN AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH (IMPRESA)

352 1680-5348 REVISTA PANAMERICANA DE SALUD PUBLICA (PRINT)

353 2175-3539 REVISTA PSICOLOGIA ESCOLAR E EDCUACIONAL

354 1984-6657 REVISTA PSICOLOGIA. ORGANIZAÇÕES E TRABALHOS

355 1806-9460 SAO PAULO MEDICAL JOURNAL

356 1516-3180 SÃO PAULO MEDICAL JOURNAL (IMPRESSO)

357 1984-0470 SAÚDE E SOCIEDADE (ONLINE)

358 0104-1290 SAÚDE E SOCIEDADE (USP. IMPRESSO)

359 0905-7188 SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS

360 2045-2322 SCIENTIFIC REPORTS

361 1588-2861 SCIENTOMETRICS (ONLINE)

362 0138-9130 SCIENTOMETRICS (PRINT)

363 1520-9512 SLEEP & BREATHING

364 0303-8300 SOCIAL INDICATORS RESEARCH

365 1573-0921 SOCIAL INDICATORS RESEARCH (ONLINE)

366
1433-9285

SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY 

(INTERNET)

367
0933-7954

SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY 

(PRINT)

368 0039-3320 STUDIA PSYCHOLOGICA (BRATISLAVA)

369 1092-7026 SYSTEMS RESEARCH AND BEHAVIORAL SCIENCE

370 2175-3652 TEMAS EM PSICOLOGIA

371 1413-389X TEMAS EM PSICOLOGIA (RIBEIRÃO PRETO)

372 0101-4838 TEMPO PSICANALÍTICO

373 0716-6184 TERAPIA PSICOLÓGICA (IMPRESA)

374  0002-8703 THE AMERICAN HEART JOURNAL

375  0002-9149 THE AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY

376 0738-6729 THE BEHAVIOR ANALYST

377 1678-4391 THE BRAZILIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES

378 0749-8047 THE CLINICAL JOURNAL OF PAIN

379 0022-0175 THE JOURNAL OF CREATIVE BEHAVIOR

380 1743-6095 THE JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE (PRINT)

381  0001-4966 THE JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA

382 2352-3018 THE LANCET HIV

383 0033-2933 THE PSYCHOLOGICAL RECORD

384 1537-744X THE SCIENTIFIC WORLD JOURNAL

385 1562-2975 THE WORLD JOURNAL OF BIOLOGICAL PSYCHIATRY

386 0263-2764 THEORY, CULTURE & SOCIETY

387 0300-483X TOXICOLOGY (AMSTERDAM)

388 0378-4274 TOXICOLOGY LETTERS
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390 2238-0019 TRENDS IN PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY 

391 2237-6089 TRENDS IN PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY 

392 1745-6215 TRIALS (LONDON) 

393 1098-3015 VALUE IN HEALTH 

394 0730-8884 WORK AND OCCUPATIONS 

395 1723-8617 WORLD PSYCHIATRY 

 

Fonte: Dados coletados do Sistema WebQualis  
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ANEXO VII - Foco e Escopo dos Periódicos que publicaram artigos sobre o tema 

do estudo  

 

Periódico 
Área e 

Estrato 
Foco e Escopo 

 

Archives of 

Clinical 

Neuropsychology 

Psicologia 

A1 

The journal publishes original contributions 

dealing with psychological aspects of the etiology, 

diagnosis, and treatment of disorders arising out of 

dysfunction of the central nervous system. 

Archives of Clinical Neuropsychology will also 

consider manuscripts involving the established 

principles of the profession of neuropsychology: 

(a) delivery and evaluation of services, (b) ethical 

and legal issues, and (c) approaches to education 

and training […]. 

Brain and 

Cognition 

Psicologia 

A1 

Brain and Cognition is a forum for the integration 

of the neurosciences and cognitive sciences. B&C 

publishes peer-reviewed research articles, 

theoretical papers, case histories that address 

important theoretical issues, and historical articles 

into the interaction between cognitive function and 

brain processes. The focus is on rigorous studies of 

an empirical or theoretical nature and which make 

an original contribution to our knowledge about the 

involvement of the nervous system in cognition 

[…]. 

British Journal of 

Educational 

Psychology 

Psicologia 

A1 

The British Journal of Educational Psychology 

publishes psychological research that makes a 

significant contribution to the understanding and 

practice of education as well as advances the field 

in terms of theory related to educational 

psychology. Our aim is to publish research which 

has a broad international appeal to researchers and 

practitioners in education […]. 

Child 

Neuropsychology 

Psicologia 

A1 

The purposes of Child Neuropsychology are to 

publish research on the neuropsychological effects 

of disorders which affect brain functioning in 

children and adolescents, publish research on the 

neuropsychological dimensions of development in 

childhood and adolescence and promote the 

integration of theory, method and research findings 

in child/developmental neuropsychology […]. 

CODAS 

Letras/ 

Linguística 

A1 

To contribute to the scientific and technical 

knowledge in Communication Sciences and 

Disorders and associated areas produced in Brazil 

and abroad. 

DELTA Letras/ A revista DELTA publica estudos de caráter teórico 

ou aplicado, oriundos de qualquer área referente ao 
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Linguística 

A1 

fenômeno linguístico, desde que se trate de 

contribuições inéditas. 

Development and 

Psychopathology 

Psicologia 

A1 

This multidisciplinary journal is devoted to the 

publication of original, empirical, theoretical and 

review papers which address the interrelationship 

of typical and atypical development in children and 

adults. It is intended to serve the field of 

developmental psychopathology which strives to 

understand patterns of adaptation and 

maladaptation throughout the lifespan. This journal 

is of interest to psychologists, psychiatrists, social 

scientists, neuroscientists, pediatricians, and 

researchers. 

Developmental 

Neuropsychology 

Psicologia 

A1 

Devoted to exploring relationships between brain 

and behavior across the life span, Developmental 

Neuropsychology publishes scholarly papers on the 

appearance and development of behavioral 

functions, such as language, perception, and social, 

motivational and cognitive processes as they relate 

to brain functions and structures […]. 

Frontiers in 

Psychology 

Psicologia 

A1 

Frontiers in Psychology is the largest journal in its 

field, publishing rigorously peer-reviewed research 

across the psychological sciences, from clinical 

research to cognitive science, from perception to 

consciousness, from imaging studies to human 

factors, and from animal cognition to social 

psychology. 

International 

Journal of 

Disability, 

Development and 

Education 

Educação 

A2 

The International Journal of Disability, 

Development and Education (IJDDE) is a multi-

disciplinary peer-reviewed journal with an 

international focus. It provides a single source of 

information on the education and development of 

persons with disabilities. IJDDE aims to publish the 

very best research and review articles concerned 

with all aspects of education, human development, 

special education and rehabilitation. 

Journal of 

Attention 

Disorders 

Psicologia 

A2 

Journal of Attention Disorders (JAD) focuses on 

basic and applied science concerning attention and 

related functions in children, adolescents, and 

adults. JAD publishes articles on diagnosis, 

comorbidity, neuropsychological functioning, 

psychopharmacology, and psychosocial issues. The 

journal also addresses practice, policy, and theory, 

as well as review articles, commentaries, in-depth 

analyses, empirical research articles, and case 

presentations or program evaluations […]. 

Journal of 

Clinical and 

Psicologia 

A2 

Journal of Clinical and Experimental 

Neuropsychology (JCEN) publishes research on 

the neuropsychological consequences of brain 

disease, disorders, and dysfunction, and aims to 

promote the integration of theories, methods, and 
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Experimental 

Neuropsychology 

research findings in clinical and experimental 

neuropsychology. The primary emphasis of JCEN 

is to publish original empirical research pertaining 

to brain-behavior relationships and 

neuropsychological manifestations of brain 

disease. Theoretical and methodological papers, 

critical reviews of content areas, and theoretically-

relevant case studies are also welcome. 

Journal of 

Learning 

Disabilities 

Psicologia 

A1 

The Journal of Learning Disabilities (JLD), a 

multidisciplinary, international publication, 

presents work and comments related to learning 

disabilities. Initial consideration of a manuscript 

depends upon the relevance and usefulness of the 

content to the readership; how the manuscript 

compares to other articles dealing with similar 

content on pertinent variables; clarity of writing 

style; and the author's adherence to APA 

guidelines. Articles cover such fields as education, 

psychology, neurology, medicine, law, and 

counseling […]. 

Plos One 
Psicologia 

A1 

PLOS ONE accepts scientifically rigorous 

research, regardless of novelty. PLOS ONE’s broad 

scope provides a platform to publish primary 

research, including interdisciplinary and 

replication studies as well as negative results. The 

journal’s publication criteria are based on high 

ethical standards and the rigor of the methodology 

and conclusions reported. 

Psicothema 
Psicologia 

A1 

Se admiten trabajos tanto de investigación básica 

como aplicada, pertenecientes a cualquier ámbito 

de la Psicología, que previamente a su publicación 

son evaluados anónimamente por revisores 

externos. 

Reading and 

Writing 
Educação A2 

Reading and Writing publishes high-quality 

scientific articles pertaining to the processes, 

acquisition, and loss of reading and writing skills. 

The journal fully represents the necessarily 

interdisciplinary nature of research in the field, 

focusing on the interaction among various 

disciplines, such as linguistics, information 

processing, neuropsychology, cognitive 

psychology, speech and hearing science and 

education. 

Research In 

Developmental 

Disabilities 

Psicologia 

A1 

Research In Developmental Disabilities is an 

international journal aimed at publishing original 

research of an interdisciplinary nature that has a 

direct bearing on the understanding or remediation 

of problems associated with developmental 

disabilities. Articles will be primarily empirical 

studies, although an occasional position paper or 

review will be accepted. The aim of the journal will 

be to publish articles on all aspects of 
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developmental difficulties using rigourous research 

methods. Our aim is to publish the best available 

and most current research possible. 

Revista Brasileira 

de Linguística 

Aplicada 

Letras/ 

Linguística 

A1 

To encourage research in the field of Applied 

Linguistics. Founded in 2001, the journal 

welcomes articles that address the many complex 

phenomena of language-related real life problems, 

concerning language use in different contexts or 

language learning. 

Revista CEFAC 

Letras/ 

Linguística 

A2 

A Revista CEFAC aceita artigos de Fonoaudiologia 

(linguagem, motricidade orofacial, audiologia, voz, 

saúde coletiva, disfagia, fonoaudiologia escolar, 

fonoaudiologia geral e temas de áreas correlatas). 

Permitida a reprodução total ou parcial dos artigos, 

desde que mencionada a fonte. 

The Spanish 

Journal of 

Psychology 

Letras/ 

Linguística 

A2 

The Spanish Journal of Psychology is published 

with the aim of promoting the international 

dissemination of relevant empirical research and 

theoretical and methodological proposals in the 

various areas of specialization within psychology. 
 


