
Introdução geral para a coleção
anele - Avaliação Neuropsicológica da Leitura e Escrita

 É com um grande prazer que apresentamos a coleção “ANELE - Avaliação Neuropsicológica da 
Leitura e Escrita”, composta por cinco volumes, que, em conjunto, possibilitam uma avaliação da linguagem 
escrita, aplicada a várias condições/contextos, incluindo os transtornos de aprendizagem, como as dislexias 
de desenvolvimento, assim como em quadros como as dislexias/disgrafias adquiridas.  Esta coleção reflete 
esforços de mais de uma década de trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) na 
área de Neuropsicologia do Desenvolvimento. Desde 1999, ao ingressar no mestrado em Psicologia do 
Desenvolvimento na UFRGS, sob a orientação da Profa. Dra. Maria Alice Mattos Pimenta Parente, venho 
dedicando esforços para compreender os meandros da neuropsicologia do desenvolvimento, 
especialmente voltada à linguagem e sua relação com as demais funções neuropsicológicas. Mais tarde, 
como coordenadora do Núcleo de Estudos em Neuropsicologica Cognitiva (Neurocog), pude orientar 
dissertações e teses dentro dessa mesma temática, dando continuidade, deste modo, à investigação das 
habilidades e dificuldades de leitura e escrita a partir da abordagem Neuropsicológica. O avanço no 
conhecimento do tema prosseguiu mediante o esforço conjunto de diversos pesquisadores parceiros, em 
um trabalho multidisciplinar, e envolveu vários projetos de pesquisa (coletas de dados), uma grande 
quantidade de participantes e diferentes escolas. Graças a este trabalho de equipe foi possível avançar para 
a possibilidade de construir/adaptar instrumentos para uso clínico, de pesquisa e em contextos 
educacionais. 
 Os volumes 1 (Avaliação de Leitura de Palavras e Pseudopalavras Isoladas, LPI), 2 (Avaliação da 
Compreensão de Leitura Textual, COMTEXT) e 5 (Avaliação da Fluência de Leitura Textual, AFLeT)) 
destinam-se ao público infantil/adolescente, enquanto os volumes 3 (Tarefa de Escrita de Palavras e 
Pseudopalavras, TEPP) e 4 (Tarefa de Leitura de Palavras e Pseudopalavras, TLPP), preferencialmente ao 
público de adultos e idosos. Apesar de independentes os volumes são complementares. Por exemplo, a 
avaliação de crianças precisa de instrumentos para investigar a leitura no nível de palavras e de textos, nos 
aspectos de precisão, fluência e compreensão de leitura. Desta forma, os volumes 1 (leitura no nível de 
palavras/pseudopalavras), 2 (compreensão de leitura textual) e 5 (fluência de leitura textual) podem ser 
usados em conjunto, associados às demais ferramentas de avaliação das habilidades 
neuropsicológico-linguísticas das crianças/adolescentes. O volume 5 traz consigo um questionário de 



caracterização das práticas de ensino (didático-pedagógicas) da leitura e escrita para o professor. Este 
questionário possibilita ao clínico/pesquisador e mesmo aos educadores um roteiro para descrever e 
mensurar a frequência de cada tipo de prática. Estes dados podem ser correlacionados com o desempenho 
efetivo dos alunos nas habilidades de leitura e escrita.  
 Os volumes 3 e 4 compreendem a avaliação das habilidades de leitura e escrita no nível de 
palavras/pseudopalavras (acurácia), baseado nos Modelos cognitivos de dupla rota de leitura e de escrita.  
Assim, é possível identificar os processos de leitura e escrita predominantemente usados e qual (ou quais) 
deles pode estar disfuncional (evidenciando, por exemplo os subtipos de dislexias e disgrafias). Como o 
volume 1 também avalia os processos de leitura no nível de palavras, utilizando os mesmos critérios de 
construção dos estímulos do volume 4 é possível acompanhar o desempenho dos examinandos ao longo 
do tempo, utilizando os dois instrumentos. 
 Todos os volumes são embasados em modelos teóricos da Neuropsicologia Cognitiva e 
Psicolinguística. São explicitados nos manuais específicos de cada volume os conceitos e arcabouços 
teóricos subjacentes. As instruções de aplicação e pontuação estão detalhadamente descritas e todos os 
volumes contêm capítulos de casos clínicos para ilustrar a aplicação de cada instrumento em contextos 
diversos. 
 Os instrumentos são de uso interdisciplinar. Auxiliam clínicos, pesquisadores e educadores a 
fundamentar suas práticas e condutas baseadas no desempenho de seus avaliandos. Optamos por 
classificar a coleção como contendo instrumentos neuropsicológicos, por este aporte ter norteado todo o 
processo, da construção até a finalização com a interpretação dos estudos de casos, mas enfatizamos que 
a abordagem neuropsicológica é essencialmente e historicamente interdisciplinar e não restrita a uma 
categoria profissional.
 Agradecemos aqui publicamente a toda a equipe do Núcleo de Estudos em Neuropsicologica 
Cognitiva (Neurocog), que em todos estes anos vem abraçando esta causa e batalhando para o 
aprimoramento de ferramentas de avaliação com aporte neuropsicológico aplicada à realidade nacional. Ao 
longo destes anos muitos estudantes nos mais vários níveis (de graduação, especialização, mestrado, 
doutorado e pós-doutorado) passaram pelo grupo e deixaram sua contribuição. Nosso empenho como 
equipe é traduzido nesta obra, que reúne nosso trabalho interdisciplinar e disponibiliza a clínicos, 
educadores e pesquisadores ferramentas construídas com refinamento teórico e metodológico, as quais 
podem auxiliar na sua prática profissional. 
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