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RESUMO 

FERREIRA, Laís Rodrigues. Aplicação dos Testes ABC em duas escolas de Campos dos
Goytacazes:  um estudo de  caso. Campos  dos  Goytacazes,  RJ:  Universidade  Estadual  do
Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2015.

A presente pesquisa tem por objetivo analisar a aplicabilidade dos Testes ABC de Lourenço
Filho  na  conjuntura  atual  de  alfabetização  de  duas  escolas  públicas  de  Campos  dos
Goytacazes. Os Testes ABC, desenvolvidos por Lourenço Filho, estiveram no auge de sua
difusão nas décadas de 1930 e 1940, e tinham a finalidade de avaliar a maturidade cognitiva e
as habilidades necessárias à aquisição da leitura e da escrita de crianças em idade própria para
a  aquisição  destas  competências.  A  pesquisa  foi  orientada  pela  seguinte  indagação:  a
aplicabilidade das atividdes corretivas dos Testes ABC podem auxiliar no aprendizado  de
alunos em processo de alfabetização, ainda hoje? Os testes foram aplicados em turmas de
primeiro ano de duas escolas pública do município de Campos dos Goytacazes. Em uma das
turmas,  além dos testes,  foram aplicadas  as atividades  corretivas  propostas pelo autor, de
modo que fosse possível analisar o desempenho das crianças que realizaram as atividades
corretivas em comparação com aquelas que não as fizeram. Após a aplicação dos testes e das
atividades,  foi  possível  perceber  melhora  significativa  entre  os  alunos  que  fizeram  as
propostas de atividades  confirmando, portanto, a relevância das ideias de Lourenço Filho
naquelas realidades escolares.

Palavras-chave: Testes ABC; Lourenço Filho; Alfabetização; Atividades corretivas.



ABSTRACT  

The present research aims to analise the aplicability of the ABC tests from Lourenço Filho in
the current landscape of the level of literacy in public schools in Campos dos Goytacazes. The
ABC tests, developed by Lourenço Filho, reached the highest level of its popularity in the
1930`s and 1940`s and were planned to evaluate the cognitive maturity and necessary skills to
accomplish literacy (both reading and writing) in children at an age in which it was expected
from  them  to  develop  these  competences.  The  research  was  oriented  by  the  following
question: can the applicability of the correctional activities of the ABC tests  still be of service
to literacy processes to this day and age? The tests were applied within two groups of first
year students from two public schools in Campos dos Goytacazes. In one of the groups, in
addition  to the tests,  corrective  activities  first  suggested by the referred author  were also
applied,  in  order  to  analise  the  learning  development  of  the  children  who undertook the
corrective activities in comparrison with the ones who didn`t take them. After the completion
of the tests and activities, a significant improvement was noticed among the group of children
who did take the activities, corroborating, therefore, that the ideas of Lourenço Filho are still
relevant in that specific learning environment

Keywords: ABC tests; Lourenço Filho; literacy; corecty activities.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A partir de meados do século XX, a escrita adquiriu tamanha centralidade nas relações

sociais, econômicas, políticas e artísticas, que podemos afirmar que, neste início do século

XXI,  vivemos em uma sociedade grafocêntrica  – um panorama que acentua  o necessário

compromisso  das  políticas  públicas  e  das  universidades  com  a  aprendizagem  da  língua

materna em nosso país.

Para Soares (2012), a aprendizagem da língua materna tanto escrita, quanto oral, é um

processo permanente e nunca interrompido. Porém, é preciso que se diferencie o processo de

aquisição da língua (oral e escrita) do processo de desenvolvimento da língua. Para a autora, o

processo de alfabetização deve levar a aprendizagem não de uma mera tradução do oral, para

o escrito, e deste para aquele, mas à aprendizagem de uma peculiar relação fonemas-grafemas

que há em relação ao código oral, considerando a especificidade morfológica e sintática, bem

como  a  autonomia  de  recursos  de  articulação  do  texto  e  as  estratégias  próprias  de

expressão/compreensão.

Entretanto,  Lourenço Filho  já  observara  esse fenômeno  de alfabetização  como um

sentido pleno, não apenas com o enfoque na decodificação dos códigos, desde a publicação de

seu livro “Testes ABC: para a verificação da maturidade necessária à aprendizagem da leitura

e da escrita”, publicado em janeiro de 1934, conforme Mortatti (2000, p. 156). 

O autor diz que as escolas estão especialmente, senão exclusivamente, montadas para

o ensino rudimentar da leitura e da escrita, o que se leva a confundir os problemas gerais da

educação da população com o mero aprendizado das primeiras letras. Neste ensejo, a criança

real, a criança viva com suas mil diversidades individuais tem ficara esquecida na visão do

pesquisador. 

Os Testes ABC de Lourenço Filho eram usados para verificar a maturidade cognitiva e

motora fina de crianças prestes a ingressarem no processo de alfabetização. À época, também

áurea do paradigma tecnicista da educação, conforme Magnani (1996, p. 155), “[...] os testes

foram largamente utilizados como processo classificatório para compor turmas homogêneas,

conforme os resultados dos testes”. 

Entretanto,  o que em uma dada época da história da educação brasileira esteve no

auge, na década de 1970, passará por uma situação reversa, com duras críticas. No caso dos

Testes ABC, ainda conforme Magnani (1996), tais críticas estiveram centradas principalmente

no caráter classificatório das turmas.
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A partir dos anos 2000, quando se comemorou o centenário de nascimento de Anísio

Teixeira, a divulgação, o acesso e a publicação de obras desse período bastante questionado

tornaram-se mais frequentes, estimulando a reconvocação e a releitura daqueles que ainda são

referências  nacionais  para  reflexões  de  nossas  questões  educacionais.  Todo  este  quadro

contribuiu para que, em dezembro de 2012, no III Encontro Estadual da ANPAE-RJ, fossem

comemorados os 80 anos da publicação do Manifesto dos Pioneiros.

Nesse processo de releitura  de obras  de todo o período,  o  livro  “Testes  ABC” de

Lourenço  Filho  apresentou  peculiaridades  que  chamaram  a  atenção.  Por  assim  ser, este

trabalho teve o intuito de verificar as propostas do referido texto na atual realidade de duas

escolas públicas de Campos dos Goytacazes. O principal motivo de interesse encontra-se nos

capítulos inseridos a partir da 6ª edição, em 1957, sob os  títulos:  “Tratamento corretivo” e

“Exercícios emendativos” e que na 12ª edição denomina-se “Os testes ABC como recurso de

estudo individual e tratamento corretivo”.  Neste capítulo, Lourenço Filho expõe um roteiro

de ações a serem desenvolvidas com alunos que apresentam baixos resultados, dentre os oito

testes que fazem parte de seu trabalho.

Na presente pesquisa de mestrado, os testes foram aplicados como um experimento

pedagógico em uma turma de duas escolas pública de Campos dos Goytacazes/RJ, a fim de

verificar  sua pertinência mediante as realidades  e demandas atuais das escolas Ou seja,  o

experimento  pretende  retomar  os  Testes  ABC  não  como  procedimento  classificatório  de

formação de turmas, mas sim como recurso pedagógico auxiliar ao processo de alfabetização,

quando necessário.

Assim, o estudo tem por objetivo analisar a aplicabilidade do teste ABC na conjuntura

atual da alfabetização da escola pública de Campos dos Goytacazes/RJ. Logo, o problema

define-se na sequinte questão: de que maneira a aplicabilidade das atividades corretivas dos

Testes  ABC em crianças,em  processo  de  alfabetização,  pode  auxiliar  no  aprendizado  da

leitura e da escrita desses alunos?

Dentre  as  metodologias  existentes  definimos  a  pesquisa-ação  como  a  que  melhor

sistematizou as observações do experimento.  A pesquisa-ação é um dos inúmeros tipos de

investigação-ação  que,  para  Tripp  (2005,  p.  445),  designa  “[...]  um termo  genérico  para

qualquer processo que siga um ciclo no qual se aprimora a prática pela oscilação sistemática

entre agir no campo da prática e investigar a respeito desta prática”.
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Toda a pesquisa que adota a  investigação-ação ocorre de forma cíclica, cujos ciclos de

investigação-ação se concretizam em quatro etapas: planejar, agir, descrever e avaliar, sendo

as duas primeiras etapas relacionadas à ação e as duas últimas à investigação.

O experimento foi dividido em três momentos, nos quais foram aplicadas as etapas

que concretizam um ciclo de investigação-ação: i) o momento de aplicação dos Testes ABC;

ii)  o  momento  de  orientação  individual;  e  iii)  o  momento  de  comparação  de  resultados.

Pretendemos,  com  isso,  caracterizar  ao  máximo  as  etapas  do  experimento,  de  modo  a

subsidiar diálogos entre as docentes responsáveis pela alfabetização na escola selecionada.

Esses  diálogos  formaram  um  quarto  elemento  de  análise  sobre  a  aplicabilidade  das

orientações dos estudos individuais a partir dos Testes ABC.

Foi  selecionada uma turma  de primeiro  ano em duas  escolas  públicas  distintas  de

Campos  dos  Goytacazes.  Esta  seleção  foi  determinada  pelo  aceite  e   disponibilidade  da

direção  e  das  professoras  responsáveis  pelos  segmentos,  a  quem  foram  apresentados  os

procedimentos a serem realizados na turma, de modo que aceitassem participar ativamente da

aplicação dos Testes ABC e das atividades de estudo individual. 

No primeiro capítulo situamos o prof. Lourenço Filho e o contexto educacional em

que atuou. No que concerne à revisão bibliográfica, foram abordados, no primeiro capítulo, a

bibliografia de Lourenço Filho, e como foi sua caminhada no cenário educacional, ressaltando

os fatores  que o levaram à aplicação  dos  testes.  O segundo capítulo  foi  dedicado à  uma

revisão  de  literatura  em torno  da  evolução  dos  sentidos  da  alfabetização  no  tempo.  Em

seguida,  no  capítulo  3,  traçamos  um  parelelo,  ressaltando  as  similaridades  dos  testes

psicológicos que estão em voga com os Testes ABC desenvolvidos na década de 1930.

O capítulo quarto apresenta os resultados do levantamento da pesquisa, tal  como a

comparação dos resultados das turmas que fizeram as atividades corretivas com uma que não

as realizaram, verificando assim, se a hipótese se confirma ou não.
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1 LOURENÇO FILHO: TRAJETÓRIA POR CENÁRIOS EDUCACIONAIS

No presente capítulo, abordaremos a trajetória de Lourenço Filho, desde a sua infância

até a sua ativa participação no cenário educacional brasileiro. Caminhos que conduziram a

criação dos Testes ABC, os quais serão discutidos nos próximos capítulos, bem como a sua

atuação como diretor do INEP e escritor de livros infantis, juvenis e didáticos .

Manoel Bergstrom Lourenço Filho nasceu no dia 10 de março de 1897, em Vila de

Porto Ferreira, interior de São Paulo, Brasil. Segundo Monarcha (2010), Lourenço Filho era

primogênito de um casal de imigrantes; seu pai era Manoel Lourenço Filho, português, que

trabalhava  como  carpinteiro.  Já  sua  mãe  era  uma sueca  chamada  Ida  Cristina  Bergstron.

Dividiu sua infância  com os irmãos:  Deolinda,  Oscar, Leonor, Alzira,  Leontina,  Alfredo e

Maria.

De acordo com Monarcha (2010), em 1912, Lourenço Filho matriculou-se na Escola

Normal  Primária  de Pirassununga,  localizada  no interior  de São Paulo.  Foi aprovado nos

exames de qualificação em primeiro lugar e manteve sua caminhada de sucesso até 1914, ano

em que se formou. Àquela  época,  as  instituições  de  ensino  significavam  um  caminho

expresso para a ascenção e mobilidade social, inclusive de imigrantes, uma vez que permitiam

a inserção nas atividades urbanas e a formação de carreiras de elevado status social:

Se, no Império, o curso de direito em ciências jurídicas e sociais fora uma
das vias de ascensão social, agora, na Primeira República, as escolas normais
desempenhavam  função  análoga  para  aqueles  jovens  desprovidos  de
recursos econômicos. Essa via apresentava-se como possibilidade de aspirar
às mudanças de status social, tanto para os filhos de brasileiros pobres ou
remediados, quanto para filhos de imigrantes, fossem colonos, proprietário
de sítios, lojas de comércio ou pequenas oficinas. A diplomação oferecida
por estas instituições,  além de conduzir à carreira do magistério primário
permitia a inserção em atividades profissionais urbanas, propiciando maior
mobilidade social (MONARCHA, 2010, p. 21).

Após  se  formar  na  Escola  Normal,  Lourenço  Filho  assumiu  o  cargo  de  professor

escolar  substituto  efetivo  no  grupo  escolar  da  cidade  de  Porto  Ferreira  (SP).  Segundo

Monarcha (2010), em 1916, mudou-se para a capital São Paulo para estudar na Escola Normal

Secundária da Capital – Escola Normal da Praça da República, onde conseguiu ampliar suas

possibilidades de trabalhar no magistério público e particular. 
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Figura 1 – Lourenço Filho cursando a Escola Normal de Pirassununga, SP
Fonte: Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=UJQxKTbMTgs

Ao terminar  seus  estudos  na  Escola  Normal  da  Praça  da  República,  ingressou na

Faculdade  de  Medicina,  onde  pretendia  se  formar  em psiquiatria.  Porém,  só  cursou  esta

faculdade por dois anos. Tal opção foi feita por Sampaio Dória, que na direção da instrução,

com a missão  de  eliminar  o analfabetismo reuniu  jovens professores,  designando-os  para

postos importantes, entre eles Lourenço Filho. Dessa forma, em 1921, assumiu o cargo de

professor da Escola Normal de Piracicaba e foi escolhido para reger a prática pedagógica da

escola. Juntamente com os outros professores, fundou a Revista de Educação, um periódico

semanal no qual publicou seu primeiro trabalho de pedagogia experimental intitulado “Estudo

da  atenção  escolar”.  Entre  outros  publicou  o  artigo  “Prática  Pedagógica”,  que  ao  ser

divulgado por Sampaio Dória na Conferência Interestadual de Ensino Primário, trouxe nome e

prestígio a Lourenço Filho (MONARCHA, 2010, p. 33).

Conforme Martins (2005), aos 24 anos, foi convidado para ser o diretor da Instrução

Pública do Ceará, onde foi lhe dada a incumbência de reformar o ensino do estado. Monarcha

(2010) relata que, para a ocupação do cargo, foi apresentada uma lista para o Secretário dos

Negócios do Interior contendo cinco nomes, e o nome de Lourenço Filho era o último desta

lista, posição justificada pelo o fato de ser mais jovem, ter menos experiência e tempo de

serviço. Os quatro primeiros recusaram o cargo e Lourenço Filho foi o indicado. Ocupou tal

cargo por dois anos e meio, período em que publicou o livro Juazeiro do Padre Cícero (1923),

no qual  fazia  uma análise  sobre o fanatismo religioso.  No dia  da posse,  Lourenço Filho,

destaca traços de sua personalidade: “Tenho vinte e quatro anos de idade e havia casado fazia

três meses. Iniciava também o curso de direito na Faculdade de São Paulo, mas não hesitei.
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Senti que, malgrado as minhas deficiências, poderia prestar talvez um pequeno serviço ao país

(MONARCHA, 2010, p. 37).

                        Figura 2 –  Lourenço Filho ministra uma aula de Pedagogia Prática, orientando a 
                        medição da acuidade visual dos alunos da Escola Primária Modelo, anexa à Escola
                        Normal de Fortaleza-CE,em 1923  (Acervo Ruy Lourenço Filho)
                              Fonte: MONARCHA, Carlos; LOURENÇO FILHO, Ruy.  Por Lourenço Filho: 
                             uma biobibliografia, 2001f, p. 286

Em 1925, conseguiu ser transferido para a Escola Normal de São Paulo (a Escola da

Praça), onde  permaneceu até final dos anos 30. De acordo com seu filho Ruy, de mesmo

sobrenome:

Os anos finais da década de vinte são de intenso trabalho, na Escola Normal
da  Praça,  e  fora  dela.  Foi  o  período  de  contactos  com  professores
estrangeiros, encarregados de cursos em São Paulo, como Pieron, Fauconnet,
Leon Walther e Kohler, que foram para ele de grande proveito. Fez traduções
de  livros  de  alguns  deles  para  a  coleção  Biblioteca  de  Educação
(LOURENÇO FILHO, 1999, p. 15).

Conforme Monarcha (2010, 47), foi nesse período que Lourenço Filho desenvolveu

estudos experimentais,  cujos  resultados  foram divulgados  nas  seções  de comunicações  da

Sociedade de Educação de São Paulo e na revista Educação. Os estudos realizados,  nesse

período,  eram bastante  diversificados:  testes  de  desenvolvimento  mental,  inquéritos  sobre

jogos,   influência  de  leituras  e  cinema,  estudo  experimental  do  hábito,  vocação  para  o

magistério, inquérito sobre leituras de moços, influência do cinema, revisão paulista da escala

Binet-Simon e revisão da escala Barreto-Lima. 

Em entrevista a um jornal paulista, afirmava ter examinado uma população de dez mil

alunos,  de  três  a  dezesseis  anos  de  idade,  com  o  fito  de  adaptar  a  escala  métrica  de

inteligência de Binet-Simon às peculiaridades das crianças paulistas. 
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Dentre os estudos, ganhou relevo aquele idealizado para verificar a relação
entre  maturidade psicológica e  as  aptidões  necessárias  para  a  aquisição da
leitura e da escrita, preocupação que remontava ao artigo “Estudo da atenção
escolar”,  uma  de  suas  primeiras  incursões  no  campo  da  pedagogia
experimental,  ainda nos tempos  da  Escola  Normal  Primária  de  Piracicaba.
Vivamente  empenhado na padronização do que viria a ser celebrado sob o
rótulo de “Testes ABC”, Lourenço Filho prosseguiu os estudos, ao examinar
centenas  de  alunos  do  jardim de  infância  e  das  Escolas  Modelo  anexos  à
Escola Normal da Praça da República.  (MONARCHA, 2010, p. 48)

Os testes, segundo o Lourenço Filho, objetivavam captar “a criança real em sua

diversidade”.  Para  tanto,  visava  ao  aperfeiçoamento  das  técnicas  de  diagnose  e

predição,  mediante  aplicação  de  provas  breves  e  objetivas.  Sua  primeira  edição

ocorreu em janeiro de 1934, pela  editora Companhia  Melhoramentos,  mantendo-se

como referência no Brasil por 50 anos, em 1974, com a 12a Edição.

      Figura 3 –  Lista de edições e tiragens do Testes ABC de Lourenço Filho pela Companhia Melhoramentos
      Fonte: MONARCHA, Carlos; LOURENÇO FILHO, Ruy.  Por Lourenço Filho: uma biobibliografia, 2001f, p. 309

Mas  não  serão  os  estudos  de  psicologia  e  os  Testes  ABC  que  irão  dar  projeção

nacional a este professor e pesquisador. O ano de 1932 é que será decisivo na nacionalização

da atuação de Lourenço Filho. No mês de março subscreve o Manifesto dos Pioneiros da

Educação Nova e,  a  convite  de Anísio Teixeira,  aceita  o encargo de organizar  e dirigir  o

Instituto de Educação do Distrito Federal, onde permanece como Diretor até dezembro de

1937, e como professor de Psicologia Educacional até 1938.



20

Em 1937, Lourenço Filho foi nomeado membro do Conselho Nacional de Educação,

por indicação dos representantes do ensino normal de todo o país, nele permanecendo até a

extinção do Conselho em 1961. Nesse mesmo ano, de fevereiro a setembro, exerceu a direção

geral do Departamento Nacional de Educação, do Ministério da Educação e Saúde. 

Em  julho  de  1938  foi  convidado  pelo  então  Ministro  Gustavo  Capanema  para

organizar  e  dirigir  o  INEP- Instituto  Nacional  de  Estudos  Pedagógicos,  criado  pelo

Decreto-lei n. 580/1938, atual Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio

Teixeira – INEP, o qual dirigiu até 1946.

Entretanto, conforme Monarcha (2010, p. 107),  “é preciso confrontar outra face do

intelectual que reuniu em si ‘alma de educador’ e ‘ofício de psicólogo’, qual seja: o autor

bem-sucedido de literatura infantil e juvenil e de livros didáticos”. Foi assim que, na idade

madura,  Lourenço Filho decidiu escrever livros para crianças e jovens. Sua atuação como

consultor  da  Companhia  Editora  Melhoramentos,  como  revisor  de  textos  infantis,  sua

passagem pela Comissão Nacional de Literatura Infantil vinculada ao Ministério da Educação

e Saúde Pública,  certamente,  criaram ambiente propício para esse outra face de Lourenço

Filho até seus últimos anos de vida no Rio, onde faleceu vítima de colapso cardíaco, em 3 de

agosto de 1970, aos 73 anos.
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2 ALFABETIZAÇÃO: TRAJETÓRIA DE MÉTODOS E TESTES DE MATURIDADE

COGNITIVA 

Neste capítulo, apresentaremos uma trajetória sobre a alfabetização no que diz respeito

aos métodos utilizados no Brasil,  bem como as diversas concepções sobre o que significa

dizer  que  uma  pessoa  está  alfabetizada.  Destaca-se  neste  capítulo  a  etapa  da  história  da

alfabetização no Brasil, em que estudos do campo da Psicologia tornam-se referências quase

absolutas para determinar a maturidade cognitiva para uma criança ser alfabetizada, traçando

um pararelo entre os testes psicológicos utilizados na psicopedagogia e os Testes ABC.

2.1 A alfabetização no tempo 

No Brasil, durante décadas, predominou o que Rego (1984) chama de discussão acerca

da eficácia dos métodos de alfabetização, gerando-se confrontos entre os chamados métodos

sintéticos  e  analíticos.  Autores  como  Mortatti  (2000)  dividem  a  questão  dos  métodos  de

ensino inicial da leitura e escrita utilizado desde as décadas finais do século XIX em quatro

momentos: O primeiro momento é a metodização do ensino da leitura. Até o final Império

brasileiro, a organização escolar era muito precária, as aulas eram compostas por alunos em

diferentes  níveis  de  aprendizagem  e  o  material  que  existia  para  o  ensino  da  leitura  era

precário.  Utilizavam-se das “Cartas ABC” , da copia de manuscritos e da leitura, além de

métodos  de soletração  (alfabético)  e  da silabação  (emissão  de  sons).  O ensino da escrita

estava restrito à escrita, ortografia e caligrafia, cópia, ditado, e à formação de frases, dando

ênfase ao desenho correto das letras.

O segundo momento foi a instituição dos métodos analíticos, a partir do qual, segundo

Mortatti (2000) a partir da primeira década republicana, os professores normalistas formados

pela Escola Nova passaram a defender programaticamente o método analítico para o ensino

da leitura. De acordo com esse método analítico, o ensino da leitura deveria ser iniciado pelo

“todo”, para depois se proceder à análise de suas partes constitutivas. No entanto, diferentes

modos  de  processar  o  método  analítico  foram  se  construindo,  dependendo  do  que  seus

defensores consideravam como o todo: “a palavra, a sentença, ou a ‘historieta’ – de acordo

com a biopsicologia da criança e acaba por fundar uma nova tradição: o método analítico

como ‘bussóla da educação’” (MORTATTI, 2000, p. 26).

O terceiro momento, é nomeado por Mortatti (2000, p. 26)) como de alfabetização sob

medida.  Segundo  a  pesquisadora,  em meados  da  década  de  1920,  surgem defensores  do



22

“método misto”, priorizando o todo ou a parte conforme o interesse, diluindo gradativamente

a disputa entre os partidários do método analítico, crescendo a “relativação da importância do

método”.

Mortatti (2000) finaliza afirmando que neste terceiro momento que vai até final da

década  de  1970  surge  uma  outra  nova  tradição  do  ensino  da  leitura  e  da  escrita:  a

alfabetização sob medida, que resulta o como ensinar, subordinado a maturidade cognitiva da

criança.

É nesse longo período de quase 50 anos que se destacam os Testes ABC de Lourenço

Filho,  que  tinham  a  finalidade  de  antever  dificuldades  individuais  para  apreender  essas

especificidades que exigem coordenação motora, auditiva, visual, de memória, entre outras.

Sua iniciativa partia da constatação de que “a criança tem ficado esquecida”, não se dando

importância às suas “mil diversidades individuais” (LOURENÇO FILHO, 1974, p. 17). 

Segundo  Amaral  (2011),  esse  período  passava  por  mudanças  e  transformações

educacionais  em  busca  do  método  mais  adequado  que  solucionasse  os  problemas  de

repetência, evasão e altos índices de analfabetismo. Para isso, era preciso não somente trazer

as massas populares para a escola, mas oferecer um ensino que realmente desenvolvesse a

alfabetização da população. Logo, Lourenço Filho procurou entender as questões psicológicas

que envolviam o processo de alfabetização na sua época.

Neste contexto, entram os Testes ABC e os estudos individuas propostos por Lourenço

Filho, que atuariam como uma ponte entre as habilidades necessárias para as crianças serem

alfabetizadas e contribuiriam para o processo de alfabetização propriamente dito.

Essa  tendência  de  relativização  da  importância  do  método  decorreu
especialmente da disseminação, repercussão e institucionalização das então
novas e revolucionárias bases psicológicas da alfabetização contidas no livro
Testes ABC para verificação a maturidade necessária ao aprendizado da
leitura e escrita  (1934), escrito por M. B. Lourenço Filho. Nesse livro, o
autor apresenta resultados de pesquisas com alunos de 1o grau (atual 1ª série
do ensino fundamental), que realizou com o objetivo de buscar soluções para
as  dificuldades  de  nossas  crianças  no  aprendizado  da  leitura  e  escrita.
Propõe, então, as oito provas que compõem os testes ABC, como forma de
medir o nível de maturidade necessária ao aprendizado da leitura e escrita, a
fim  de  classificar  os  alfabetizandos,  visando  à  organização  de  classes
homogêneas  e  à  racionalização  e  eficácia  da  alfabetização  (MORTATTI,
2000, p. 9, grifos da autora).

O   quarto  momento  é   chamado  pela  autora  de  Alfabetização:  construtivismos  e

desmetodização. A partir do início da década de 1980, toda a tradição do terceiro momento

passou a ser questionada em decorrência de novas urgências políticas e sociais que se fizeram
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acompanhar de propostas e mudanças na educação, dando ênfase para a solução do problema

do fracasso escolar na alfabetização de crianças. Como solução para esse problema,

[...] introduziu-se no Brasil o pensamento construtivista sobre alfabetização,
resultante das pesquisas sobre a psicogênese da língua escrita desenvolvidas
pela pesquisadora argentina Emilia Ferreiro e colaboradores. Deslocando o
eixo das discussões dos métodos de ensino para o processo de aprendizagem
da criança (sujeito cognoscente), o construtivismo se apresenta, não como
um  método  novo,  mas  como  uma  “revolução  conceitual”,  demandando,
dentre  outros  aspectos,  abandonarem-se  as  teorias  e  práticas  tradicionais,
desmetodizar-se o processo de alfabetização e se questionar a necessidade
das cartilhas (MORTATTI, 2000, p. 10).
 

Com  o  passar  dos  anos,  para  prevenir  as  inevitáveis  diferenças  individuais  na

aprendizagem inicial da lecto-escrita e evitar os eventuais fracassos que os métodos em si não

eram  capazes  de  contornar,  elegeu-se,  então,  um  conjunto  de  pré-requisitos  para  uma

alfabetização bem sucedida,  privilegiando-se principalmente  uma maturidade  dos aspectos

perceptuais e motores aliada a um domínio da linguagem oral.

Nesse sentido, quanto à importância da especificidade do processo de alfabetização, é

preciso  destacar  que  o  processo  de  construção  da  escrita  é  um objeto  de  conhecimento

linguístico  constituído  fundamentalmente  por  relações  convencionais  e  frequentemente

arbitrárias entre fonemas e grafemas (SOARES, 2004). 

Por  isso,  compartilha-se  com  Soares  (2004)  que  as  relações  grafofônicas  têm

importância  capital  na  aprendizagem  da  língua  escrita.  Assim,  considerando  que  as

dificuldades de aprendizagem da língua escrita são inevitáveis, é preciso dar um novo sentido

e significado às especificidades na alfabetização.

Podemos notar que, ultimamente, há a tentativa de atribuir um significado demasiado

abrangente  à  alfabetização,  a  partir  do  qual  o  processo  de  alfabetização  passa  a  ser

considerado  um  processo  permanente,  que  se  estenderia  por  toda  a  vida,  e  que  não  se

esgotaria na aprendizagem da leitura e da escrita (SOARES, 2012).

Não parece apropriado, nem etimológica, nem pedagogicamente que o termo
alfabetização designe tanto o processo de aquisição da língua escrita, quanto
o  de  seu  desenvolvimento:  etimologicamente,  o  termo  alfabetização  não
ultrapassa o significado de “levar a aquisição do alfabeto”, ou seja, ensinar o
código  da  língua  escrita,  ensinar  as  habilidades  de  ler  e  escrever;
pedagogicamente,  atribuir  um  significado  muito  amplo  ao  processo  de
alfabetização, seria negar-lhe a especificidade, com reflexos indesejáveis na
caracterização de sua natureza, na configuração das habilidades básicas de
leitura  e  escrita,  na  definição  da  competência  em alfabetizar  (SOARES,
2012, p. 15).



24

Para a autora, a alfabetização é um processo de representação de fonemas e grafemas,

mas também é um processo de compreensão e de expressão de seus significados por meio de

código escrito. Uma pessoa que é apenas capaz de decodificar símbolos visuais em símbolos

sonoros, como por exemplo, lendo sílabas e palavras isoladas, não pode ser considerada uma

pessoa  “alfabetizada”.  Da  mesma  forma,  uma  pessoa  incapaz  de  usar  adequadamente  o

sistema ortográfico,  ao expressar-se por  escrito,  também não é considerada  um indivíduo

alfabetizado.

Contribuem para essa perspectiva  André e Kramer  (1986),  que consideram que no

conceito de alfabetização o domínio mecânico  nas técnicas  da escrita  deve acompanhar  e

valorizar  a  possibilidade  de  apreensão  significativa  da  escrita,  em  um  processo  de

representação do mundo.

Conforme Soares (2012), a alfabetização é um processo de natureza complexa. É um

fenômeno  sobre  o  qual  autora  afirma  possuir  múltiplas  facetas,  já  que  é  estudado  por

profissionais  de  diversas  áreas,  como  a  psicologia,  a  pedagogia  e  a  linguística,  ou  seja,

apresenta enfoques diferentes para cada área específica. Entretanto, somente a articulação e

integração dos estudos desenvolvidos no âmbito de cada uma dessas ciências podem conduzir

uma  teoria  coerente  da  alfabetização.  É  preciso  que  se  acrescentem  os  fatores  sociais,

econômicos e culturais de forma contextualizada, para que tal teoria efetivamente aconteça.

Na virada do século XX para o XXI, observa-se uma tendência a um outro tipo de

disputa  entre  mais  modernos  e  modernos:  estes,  defensores  do  construtivismo  de  base

piagetiana; aqueles, defensores do interacionismo baseado em Vygotsky. Mortatti ressalta que

é arriscado no momento presente tratar tal tendência com maior objetividade, porém observa

que esta se dirige para uma nova tradição, elevando a alfabetização “à condição de campo de

conhecimento, interdisciplinar por excelência” (2000, p. 27).

Mortatti,  ao  final  da  categorização  dos  momentos  citados,  sob  uma  perspectiva

sincrônica e diacrônica de suas fontes, adverte estes relacionam “dialeticamente diferenças e

semelhanças, continuidade e descontinuidade, passado, presente e futuro” (idem,). E será sob

esta perspectiva dialética entre o passado do Testes ABC e o presente dos testes de maturidade

cognitiva,  usados de forma recorrente por psicopedagogos em pleno século XXI, que nos

propusemos a compará-los.
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2.2 Maturidade Cognitiva sob uma perspectiva comparativa

O  processo  de  crescimento,  maturação  e  desenvolvimento  humano  interfere

diretamente  nas  relações  afetivas,  sociais  e  motoras  dos  jovens;  consequentemente,  é

necessário  adequar  os  estímulos  ambientais  em  função  desses  fatores.  Primeiramente,  é

necessário  esclarecer  que  o  crescimento  inclui  aspectos  biológicos  quantitativos

(dimensionais), relacionados com a hipertrofia e a hiperplasia celular, enquanto a maturação

pode  ser  definida  como  um  fenômeno  biológico  qualitativo,  relacionando-se  com  o

amadurecimento das funções de diferentes órgãos e sistemas (RÉ, 2011, p. 56).

Segundo a autora,  existe um conjunto de relações com o mundo que deixa clara a

interferência que o ambiente exerce no desenvolvimento humano, sendo fundamental para a

estruturação e a organização do sistema nervoso no que se refere aos aspectos emocionais,

cognitivos e motores. Assim, o potencial de futuras aquisições começa a ser estruturado desde

o nascimento, e muito do que vai ocorrer no futuro está diretamente ligado a essas interações

iniciais entre o ambiente e o desenvolvimento biológico.

Ré  (2011)  afirma  que,  dos  3  aos  5  anos  de  idade,  os  sistemas  sensoriais  devem

continuar sendo estimulados por meio de várias experiências que dão ênfase aos mecanismos

proprioceptivos,  que  acabam  por  proporcionar  à  criança  diferentes  modos  de  intregação

sensório motora.  A coordenação motora  deve ser desenvolvida de modo integrado com o

processamento cognitivo, em situações que exijam certo grau de percepção e decisão referente

à solução motora adequada, obviamente, condizente com a capacidade individual da criança:

Como  consequência,  as  atividades  direcionadas  às  crianças  devem
proporcionar maior ênfase em aspectos coordenativos e cognitivos (tomada
de decisão),  ao invés  da preocupação com o treinamento  de capacidades
como  força  e  resistência.  Considerando  a  individualidade  da  criança  em
função  de  seu  ritmo  de  desenvolvimento  biológico  e  de  experiências
ambientais, é importante a iniciação esportiva. Idealmente, essa participação
deveria ocorrer em atividades .Crescimento, maturação e desenvolvimento
prazerosas  e  diversificadas,  possibilitando a  prática  de  várias  habilidades
motoras (RÉ, 2011, p. 58-59).

Segundo  Martins  (2010),  para  Lourenço  Filho,  existem variações  de  criança  para

criança  na  capacidade  de  aprender  a  ler  e  escrever  que  são   estritamente  pessoais.  As

diferenças individuais que se manifestam na aprendizagem da leitura não podem apenas ser

imputadas  à  intervenção  de  fatores  genéticos  e  ou  de  factores  ambientais.  É  necessário

identificar as variáveis padrão, uma vez que cada criança dispõe de um certo conjunto de
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potencialidades  e  de  procedimentos  que  lhe  permitem  adaptarem-se  a  todas  as  situações

novas, incluindo a atividade da aprendizagem da leitura.

É necessário ter em conta que para aprender a ler e escrever, a criança já
deve ter adquirido a capacidade de representação simbólica e ter vontade e
motivação para aceder a textos coerentes a partir desse código. A partir dos
dois  anos,  a  criança  adquire  a  função  simbólica,  mas  a  capacidade  da
utilização  desta  função  aplicada  à  aprendizagem  da  leitura,  requer,  por
exemplo que a criança seja capaz de utilizar símbolos, imagens e conceitos
como substitutos de uma imagem não presente e estendesse até por volta dos
7 anos de idade. Do mesmo modo, é por volta dos 4/5 anos que as crianças
em geral têm acesso aos traços da escrita, no entanto é possível antes dessa
idade  treinar  a  criança  para  essa  aquisição.  Igualmente,  e  não  menos
importante é a necessidade de ter conta que esta idade deve ser apenas uma
indicação  relativa,  uma  vez  que  algumas  crianças  não  atingem  ainda  o
controlo necessário para copiar aos 5/6 anos (MARTINS, 2010, p. 3).

De  acordo  com  Martins  (2010),  na  perspectiva  de  Lourenço  Filho  sobre  a

maturidade, é perceptível a concordância com as teorias Gesell quanto à definição do termo e

quanto ao fato deste ser indispensável nos princípios teóricos do desenvolvimento infantil,

nomeadamente  para  a  aprendizagem da  leitura.  Lourenço  Filho  recolhe  de  Woodworth  a

concepção  que  deve  existir  uma  espécie  de  desenvolvimento  anterior  ao  exercício  e  não

dependente  deste.  Este  desenvolvimento  é  identificado  como  maturação,  ou  seja,

amadurecimento.  Deste  modo,  Lourenço  Filho,  distingue  aprendizagem  de  maturação.  A

primeira representaria modificações no organismo que se produzem por ação do meio externo.

Já  a  maturação  decorreria  das  modificações  dos  estímulos  inter  e  intra  celulares,

independentes  das  influências  externas.  É  nesse  sentido  que  Lourenço  Filho  defende,

definindo maturidade como a correspondência entre o estado de maturação e o desempenho,

com êxito nos exercícios reclamados para a aquisição de padrões de comportamento desde

que fixados como objetivos de uma aprendizagem (MARTINS, 2010).

Pode-se  dizer  que,  na  perspectiva  maturacionista,  estão  presentes  os  seguintes

princípios:

1. o desenvolvimento é visto como um processo contínuo, sem quebras nem
irregularidades e o seu padrão e curso é determinado pela herança genética;
2.  qualquer  tentativa  para  apressar  ou  interferir  com  o  processo  de
desenvolvimento é considerada como irreparavelmente prejudicial;
3. a criança estará apta para iniciar a aprendizagem da leitura com sucesso,
quando a idade mental e os pré-requisitos específicos a essa competência
convergem favoravelmente;
4. no âmbito do paradigma maturacionista, a solução para os problemas de
aprendizagem da  leitura  passa  pelo  adiamento  da  instrução  (MARTINS,
2010, p. 12).
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Sendo assim,  podemos concluir, baseados nas ideias  de Martins (2010),  que sob a

influência das teorias maturacionistas não valeria a pena ensinar uma criança a ler, desde que

não  tivesse  atingido  uma  certa  maturidade.  A maturidade  dependeria  essencialmente  da

maturação neurológica e da sua idade cronológica, portanto, segundo esta perspectiva, haveria

que esperar que as competências para a leitura estivessem suficientemente adquiridas para se

poder começar a ensinar a ler e a escrever.

2.3  Maturidade  Cognitiva:  um  comparativo  entre  os  Testes  ABC  e  o  Teste  de

Audibilização

Os Testes ABC foram amplamente estudados no campo da psicologia. Como exemplo,

temos  uma dissertação da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  do Programa de  Pós-

graduação em Educação,  intitulada:  “A psicologia na Constituição do Campo Educacional

Brasileiro: A defesa de uma base científica da organização escolar”, defendida por Ana Paola

Sganderla no ano de 2007. O referido trabalho trata os Testes ABC de Lourenço Filho como

uma orientação para grande parte da formação de professores no Brasil,  apresentando um

novo entedimento da educação, construído sobre a base científica de duas ciências: Biologia,

Psicologia. 

Para Sganderla (2007), a publicação dos Testes ABC causou grande impacto, sendo

diversas  vezes  editada  e  traduzida  para  diferentes  línguas  em  diversos  países.  Pode  ser

considerada,  ainda  hoje  uma  obra  clássica  de  movimento  de  renovação  educacional  que

ocorria no Brasil entre os anos de 1920-1940. O livro foi revisado e atualizado pelo próprio

Lourenço Filho,  em diferentes  períodos,  o  que permitiu  a  adaptação  da obra ao contexto

histórico e à evolução dos conhecimentos científicos, ocorridos entre a primeira e a décima

terceira edição.

Em  1930  foi  publicada  a  primeira  edição,  e  em 1978,  a  última  edição  do  livro.

Segundo Sganderla (2007), entre a primeira e a última edição existe uma diferença de quase

cinquentas  anos,  período  em que  o  mundo  e  o  pensamento  científico  sofreram inúmeras

mudanças,  que  vão  desde  as  duas  guerras  mundiais  até  os  crescentes  processos  de

industrialização, urbanização e de globalização dos mercados nacionais.

Conforme a autora, Lourenço Filho foi um dos mais eminentes educadores brasileiros

do Século XX. Atuou em diversas instâncias do campo educacional, e em especial nas que se

dedicavam à produção e à propagação dos conhecimentos da ciência psicológica aplicada à

educação. Apresentava uma grande preocupação em minimizar os problemas pedagógicos e
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ampliar  a  formação de professores,  discutindo assuntos em sintonia  com o que acontecia

mundialmente na época em que viveu.

Estabelecendo  uma  relação  entre  a  psicologia  e  os  Testes  ABC,  de  acordo  com

Sganderla (2007), o uso da testagem psicológica em termos nacionais tem como exemplo os

Testes  ABC,  que,  como  dito  anteriormente,  visavam  à  classificação  dos  alunos  que

ingressavam na escola ou eram repetentes quanto à própria maturidade para a aprendizagem

da leitura e escrita, propiciando um perfil individual e um perfil das classes. Dessa forma,

permitia a homogeinização das classes quanto ao nível de maturidade dos alunos, separando-

os  em classes  seletivas  para  a  alfabetizaçãp,  a  fim de  que  fossem melhor  trabalhadas  as

diferenças individuais e se alcançasse maior eficácia nos resultados escolares.

Cabe afirmar que, para Lourenço Filho, os Teses ABC não tinham o intuito
de classificar para impedir o ingresso das crianças na escola ou exclui-las,
mas, sim, de propiciar à educação um instrumento de medida da maturidade
das crianças para a aprendizagem da leitura e da escrita que fosse capaz de
selecionar/diagnosticar  na  própria  instituição  os  alunos  mais  ou  menos
maduros para a alfabetização (SGANDEELA, 2007, p. 53-54).

Para  a  autora,  o  recurso  da  testagem psicológica  para  Lourenço  Fiho  tornava  a

educação uma prática científica, isto é, previsível e livre das flutuações de personalidade.  A

criança, antes era compreendida como um “enigma” a ser desvendado “pelo critério de cada

mestre  ou de cada pai, por avaliação inteiramente subjetiva”,  começa a ser desvelada “de

modo muito mais preciso e impessoal” (SGANDEELA, 2007, p. 53-54).

O estudo dos testes psicológicos aplicados à educação pelos professores possibilitava

utilizar no próprio exercício docente os métodos da psicologia científica para melhor conhecer

seus alunos, caracterizando-se como uma tentativa de substituir as noções subjetivas aferidas

pelos professores aos seus alunos por resultados quantitativos, baseados em dados objetivos, e

por assim ser, mais precisos.

A  criança,  por  esse  entendimento,  era  vista  como  um  ser  em
desenvolvimento, que ia da imaturidade à maturidade, sendo a interferência
da educação importante para adequar este ser a sociedade. Aos professores
caberia  aprender  com  os  conhecimentos  científicos  produzidos  pela
Psicologia e aplicá-los de maneira a tornar a ação docente o mais pragmática
possível (SGANDEELA, 2007, p. 83).
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A presença dos  Testes  ABC e sua  afirmação  como uma produção de  destaque no

campo da psicologia pode ser compravada em duas das principais escolas do estado de Santa

Catarina: O Instituto e Educação de Florianopolis e a Escola Coração de Jesus.

[...] Citações do teste são encontradas no Programa de ensino de Psicologia
Educacional  do  Instituto  de  Educação  de  Florianópolis,  reduto  dos
renovadores  e  defensores  dos  conhecimentos  da  Escola  Nova.  Daros  e
Pereira  (2002)  evidenciaram  a  presença  dessa  publicação  também  na
biblioteca do Colégio Coração de Jesus, colégio religioso freqüentado pela
elite católica catarinense (SGANDEELA, 2007, p. 85).

Ainda conforme os  estudos da autora,  os Testes ABC se apresentavam como uma

solução científica para o problema prático de repetência nos primeiros anos do ensino básico,

permitindo aos educadores organizar melhor  o trabalho, e aos inspetores melhor  avaliar o

trabalho realizado. Os Testes ABC permitiam que os professores tivessem meios de lidar com

as  diferenças  individuais  e  culturais  no  sistema  escolar,  sem,  contudo,  questionar  com

profundidade a origem desses diferenças.

As premissas presentes nos Testes ABC sobre as diferenças individuais e a
possibilidade  de,  sob  instrumentos  objetivos  de  medidas,  provar  ess
diferença mantiveram-se hegemônica no discurso pedagógico até a década
de 70. Tal tendência expressava-se claramente na idéia de maturidade para a
alfabetização,  tendo  em  Ana  Maria  Poppovic  uma  de  suas  principais
representantes após Lourenço Filho. Para essa pesquisadora, a maturidade
psiconeurológica era um fator indispensável para o início da alfabetização,
mais  relevante até do que a própria inteligência (SGANDEELA, 2007,  p.
104).

Finalizando a ideia da autora, podemos pontuar que a constituição de uma educação

científica encontrou no Brasil ressonância nas ideias de Lourenço Filho. O educador paulista

teve atuações diferenciadas no campo educacional, destacando-se na formulação de reformas

educacionais,  na divulgação do conhecimento científico da época,  além de um importante

papel  na  formação  de  professores.  Por  meio  de  suas  diferentes  produções,  discutia  a

importância  dos conhecimentos construídos pela ciência  psicológica,  a fim de buscar uma

forma de responder aos problemas emergentes da prática educacional.

Ainda nos estudos na área da psicologia, encontramos o trabalho de Carlos Monarcha,

publicado  na  Revista  Boletim  Academia  Paulista  de  Psicologia,  publicado  em  2008  e

intitulado “Testes ABC: Origem e desenvolvimento”. Monarcha afirma que as décadas de 20

e  30  foram  um  momento  caracterizado  como  “movimento  de  testes”,  quando  foram
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introduzidas  e  aperfeiçoadas  nos  meios  cientificos  nacionais  as  ténicas  de  avaliação  e  de

prognóstico, mediante a utilização de provas breves e objetivas.

Desde os anos de 1920, as teorizações e experimentações de Lourenço Filho
colocavam-no ao lado tanto dos críticos da Psicologia clássica,  com suas
teorias  sobre  as  chamadas  faculdades  da  alma,  quanto  da  psicofísica  do
século XIX. Para os críticos, a fragmentação analítica da vida psíquica não
media  a capacidade geral  do sujeito;  mais  além,  a aparelhagem pesada e
complexa  dos  laboratórios  implicava  dispêndio  de  tempo,  a  presença  de
experimentadores  hábeis  e  o  inconveniente  causado  pela  realização  dos
exames em pequena escala (MONARCHA, 2008, p. 9).

Segundo o autor, durante os estudos realizados por Lourenço Filho, a investigação

sobre a relação entre maturidade psicológica e as aptidões  necessárias à aprendizagem da

leitura e da escrita ganharam corpo significativamente. Para que fosse possível a realização e

aplicação dos testes,  Lourenço Filho e colaboradores  submeteram os alunos do Jardim de

Infância e das Escolas Modelos anexas à Escola Normal a exames psicológicos. 

Lourenço  Filho  (1933),  citado  por  Monarcha  (2008,  p.  10),  justifica  assim sua

investigação: 

Impressionara-nos  o  fato  de  haver  algumas  crianças  fracassando  na
aprendizagem da leitura, no ano letivo anterior, muito embora aporesentassem
nível mental igual ou superior ao de outras, para as quais o aprendizado se
havia dado normalmente, na mesma classe, com o mesmo mestre, e, pois, com
os mesmos processos didáticos. Havia um problema de grave importância para
a economia escolar. Intentamos resolvê-lo, primeiramente, para verificação de
uma possível mataridade de acuidade visual e auditiva, assunto que, dantes, já
nos  vinha  preocupado  de  modo  particular,  pelo  estudo da  fatigabilidade  e
interesse na atenção escolar. Retomando as pesquisas, na Escola Normal da
Capital,  em São Paulo,  em breve nos convenceríamos  de que elas  deviam
procurar atingir a estrutura íntima de todo o processo de aprendizagem e não
apenas se deter apenas na verificação da acuidade sensorial ou de processos
isolados.  Seria  forçoso,  pois,  planejar  uma  série  de  provas  sintéticas,  ou
puramente  funcionais,  o  que  fizemos  (LOURENÇO  FILHO,  1933  apud
MONARCHA, 2008, p. 10). 

Para Monarcha, as atividades experimentais de Lourenço Filho eram impulsionadas

pela presença ativa de renomados, denominados pelo autor de “psicologistas” envolvidos com

a propaganda da aplicabilidade prática da psicologia. Entre eles, podemos mencionar: Piéron,

Wather, Simon, Ferrière e Claparède, conhecidos por serem intelectuais cientistas dispostos a

levar ao encontro da opinião pública os sobrepoderes da psicologia objetiva.

Monarcha  explicita  que  há  uma  diferença  entre  os  Testes  ABC  e  outros  testes

psicológicos.  Nos  testes  é  produzido  um  diagnostico  precoce  do  nível  de  maturidade

psicológica e um prognóstico seguro, com relação à aquisição da leitura e da escrita, bem
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como da homogeinização das  classes em decorrência  da classificação obtida -  o que não

ocorre com os outros testes psicológicos:

Em síntese: dentre as práticas psicométricas destinadas a observar e medir
atributos e, sobretudo, prever desempenhos, os testes ABC sobrepujaram as
demais  práticas  existentes,  por  exemplo,  a  Escala  Métrica  de
InteligênciaBinet-Simon, não só pela eficiência de propósitos e resultados
como  também  pela  proeminência  intelectual  de  Lourenço  Filho
acompanhada  pela  ocupação  de  postos  nos  negócios  públicos  da  nação
(MONARCHA, 2008, p. 15).

Os Testes ABC estavam assentados sobre valores práticos e conceitos operacionais,

pois “[...] esse instrumento de apreciação de fatores, atitudes e funções psicológicas valia-se

de enunciados de perfeita neutralidade, objetividade e universalidade, ao mesmo tempo em

que dava suporte às tomadas de decisão no campo educacional” (MONARCHA, 2008, p. 15).

Ainda  no  campo  da  psicologia,  Bassinello  (2013)  publicou  seu  trabalho  no  XVII

Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática, no ano de

2013,  com  o  título:  “Os  Testes  ABC  de  Lourenço  Filho:  a  ciência  experimental  e  a

psicolologia no processo de aprendizagem matemática”.  Para fundamentar  sua pesquisa,  a

autora se baseia em Vygotsky e Piaget, que defendem que a fase pré-esquemátiva vai de 4 a 7

anos, e é o momento em que as crianças fazem suas primeiras tentativas de representação e

traçam formas definidas, por mais que para um adulto não pareçam representações naturais.

A autora também utiliza da fundamentação teórica do psicólogo Viktor Lowenfeld,

que  em  suas  pesquisas  desenvolveu  trabalhos  para  compreender  as  diferentes  fases  de

desenvolvimento das produções da criança. Ele defendia que a criança preconize o desenho

como  uma  forma  de  adquirir  vivências  de  si  mesmo  e  de  suas  cirscuntâncias,  sem  se

preocupar com o técnico ou com o correto. 

É consenso entre tais autores dizer que uma criança com maturidade satisfatória se

adapta mais facilmente à aprendizagem da leitura e da escrita. Assim, Lourenço Filho defende

uma razoável adaptação ao material da aprendizagem para conduzir a criança à leitura e à

escrita:

Considerando que o trabalho com formas contribui no desenvolvimento da
coordenação motora  e  que  este  é  um processo  importante  que  conduz  à
criança a palavra escrita,  deve-se acrescentar que,  na realidade,  a criança
passe por vários processos de desenvolvimento nos primeiros anos de vida.
Sendo assim, a linguagem falada, a fase do desenho, bem como os primeiros
traços  da  criança,  se  constitui  em  um  papel  fundamental  para  o  seu
crescimento,  até  mesmo  para  chegar  a  apreender  as  primeiras  letras,  a
escrever  o  seu  nome,  a  contar  os  números,  etc...,  se  transformando  em
condições essenciais para o progresso do aprendizado na escola e também na
vida social (BASSINELLO, 2013, p. 75).
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A autora enfatiza a especificidades dos testes referentes à sua aplicação e à avaliação.

Para ela, tais momentos deixam traços da singularidade  da criança: seu desenvolvimento, sua

personalidade, suas deficiências, etc. Além disso, na visão de Bassinello, os testes fornecem

direções que visam contribuir no desenvolvimento do intelecto da criança, ainda mais quando

o educador põe em prática os exercícios recomendados por Lourenço Filho no decorrer do

primeiro ano escolar. Por mais que os testes fossem utilizados amplamente e em grande escola

no anos 20 e 30, momento este em que estava em voga o pensamento da Escola Nova1, é

possível dizer que a maioria desses exercícios que compõem a obra muito se parecem com

outros testes que ainda são utilizados na psicologia clínica  e na psicopedagogia,  nos dias

atuais - porém, com fins que não sejam de homogeneizar e classificar turmas. 

Pode-se citar como exemplo o Teste de Audibilização, utilizado nos dias atuais como

uma prática psicopedagógica.  Conforme Kaufman (1994), o estudo sobre a capacidade da

criança em audibilizar a partir do ponto de vista psicolinguístico, tem como objetivo trazer

contribuições e esclarecimento sobre a questão da alfabetização. O Teste de Audibilização foi

comparado com uma medida de maturidade geral: O Teste Metropolitano de Prontidão e com

os  Testes  de  verificação  da  aquisição  das  habilidades  necessárias  para  a  aquisição  da

aprendizagem da leitura e escrita de Lourenço Filho.

A autora afirma que:

A escola necessita não só reconhecer as diferenças cognitivas e linguísticas a
nível  teórico  como  integrar  esse  reconhecimento  na  prática,  deixando de
tratas  as  crianças  como  se  todas  tivessem  o  mesmo  desenvolvimento
cognitivo,  as  mesmas  experiências  linguísticas,  as  mesmas  experiências
prévias com a língua escrita. Mais trágico, ainda, é o fato de a escola tratar
as crianças como se estas não tivessem conhecimento nenhum e como se
todas pudessem aprender os fatos da língua do mesmo modo e ao mesmo
tempo (KAUFMAN, 1994, p. 40).

E completa dizendo:

Uma outra falha técnica que ocorre na escola diz respeito às tentativas de
conduzir as crianças como componentes de um grupo homogêneo, ignorando
tudo que a criança já sabe sobre o mundo, sobre a língua oral  e sobre a
língua escrita. Tal posicionamento supõe que as crianças possam apresentar
um desenvolvimento linguístico e cognitivo único [...] Tanto os princípios do
desenvolvimento  mentalcomo  a  construção  interna  de  conhecimentos,

1 Segundo Hamze (2013), a Escola Nova foi um movimento de renovação do ensino que foi especialmente forte
na Europa, na América e no Brasil,  na primeira metade do século XX. O escolanovismo desenvolveu-se no
Brasil sob importantes impactos de transformações econômicas, políticas e sociais. Na essência da ampliação do
pensamento liberal no Brasil, propagou-se o ideário escolanovista. O escolanovismo acredita que a educação é o
exclusivo  elemento  verdadeiramente  eficaz  para  a  construção  de  uma sociedade  democrática,  que  leva  em
consideração as diversidades, respeitando a individualidade do sujeito, aptos a refletir sobre a sociedade e capaz
de inserir-se nessa sociedade. Então, de acordo com alguns educadores,  a educação escolarizada deveria ser
sustentada no indivíduo integrado à democracia, o cidadão atuante e democrático.
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veiculados pela psicologia genética de Piaget, são cada vez mais conhecidos
e reconhecidos pelos educadores, mas permanecem , num nível teórico, sem
serem integrados na prática pedagógica (Idem).

Podemos traçar similirases com a Parte 1 do Teste de Audibilização: a discriminação

fonénitca que segundo Kaufman (1994) consiste em 24 pares de sílabas abaixo descritos, com

apenas um traço distintivo, que a criança deve ouvir e indicar se são iguais ou diferentes: 

Já no Teste 6 dos Testes ABC de Lourenço Filho, é pedido para que a criança repita

as palavras descritas abaixo, quando o examinador deverá, então, grifar as sílabas ditas de

forma errada. Para cada palavra falada corretamente é atribuído um ponto.

 Tom-ba-dou-ro
 Pin-da-mo-nhan-ga-ba
 Na-bu-co-do-no-sor
 In-gre-di-en-te
 Cos-mo-po-li-tis-mo
 Fa-mi-li-a-ri-da-de
 I-ta-pe-ti-nin-ga

A segunda parte dos teste de audibilização é o teste de memória que é subdivido em:

memória  de frases  -  que consiste  em seis  frases  que serão apresentadas  uma a uma pelo

examinador  e  que  a  criança  deverá  repetir.  Memória  de  dígitos  -  que  é  formada  por  um

conjunto graduado de dígitos para a criança repetir. E por fim a memória de relatos - que é

formada por relatos com 3,4,5 e 6,  fatos que a criança deverá repetir. Abaixo, detalhamos o



34

teste de memória de frase e memória de dígito, originalmente como proposto pelos criadores

do teste.

 Memória de frases

Consigna: “Eu vou dizer uma frase e gostaria que você a repetisse, pode repetir o que  você

lembrar, eu direi uma vez somente, por isso, preste atenção”

Parte II – Memória

Parte II A

1- Lúcia faz bolo para sua mãe:______________________________________

2- O animal feroz caiu no buraco:____________________________________

3- A linda menina faz as tarefas de casa:_______________________________

4- No almoço comi arroz, feijão, pão e guisadinho:_______________________

 Memória de dígitos

Consigna: “Agora eu direi alguns números e gostaria que você, como fez com as frases me

repetisse”. 

Conjunto de dígito para a criança repetir. Anotar a ordem que foi dita pela criança.

Parte II B

1- 3-8-6  ______________                     

2- 2-7-5  ______________

3- 9-0-4  ______________

4- 7-3-2  ______________

5- 3-4-17  _____________

6- 6-1-5-8  ____________

7- 7-2-0-9  ____________

8- 1-5-8-6  ____________

9- 9-4-7-3-1  __________

10- 8-4-2-3-9  __________

11- 5-2-1-8-3  __________

12- 7-0-4-9-6  __________



35

Consigna-se: “ Eu vou contar algumas histórias bem pequenas e gostaria que você

repetisse se possível usando as mesmas palavras” 3-4-5-6 fatos que  a criança deve repetir, se

possível, usando as mesmas palavras.

Parte II C

a) Relato com três fatos

1- Ontem era domingo________________________________

2- As crianças jogaram bola____________________________

3- E voltaram cansadas_______________________________

b) Relato com quatro fatos

4- O menino estava de aniversário_______________________

5- Convidou seus amiguinhos__________________________

6- Todos cantaram parabéns___________________________

Parte III C 

1- Tesoura_________________________________________

2- Chave__________________________________________

3- Fruta___________________________________________

4- Casa____________________________________________

5- Papagaio_________________________________________

6- Bruxa___________________________________________

Também é possível perceber semelhanças com o Teste 2 de Lourenço Filho quando é

pedido para que a criança memorize as imagens impressas na folha (Figura 3) por um minuto

e depois, quando não fosse mais possível observar os desenhos, dissesse o que viu.

Figura 1 – Imagens para memorização
Fonte: Teste 2 de Lourenço Filho
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No Teste ABC 4, o mediador falará sete palavras de forma natural e pausada. Logo

após, a criança deverá repetir as palavras que ouviu.

 Árvore;
 Cadeira;
 Pedra;
 Cachorro;
 Flor;
 Casa;
 Peteca.

Assim  deve  ser  também  no  Teste  5,  que  apresenta  semelhanças  com  os  testes

psicopedagógicos. Neste teste, o pesquisador contará uma história que apresentará três ações

(comprou, quebrou e chorou) e três minúcias (de seda, azul, de porcelana) e a criança deverá

narrá-la  posteriormente.  A  avaliação  consiste  nos  números  de  ações  e  de  minúcias

pronunciadas pela criança.

Dessa forma, é possível identificar várias semelhanças dos Testes ABC de Lourenço

Filho desenvolvidos na década de 1930 com os testes de audibilização criados por Clarissa S.

Golbert  e  Ana  Alice  Zorzi,  na  década  de  1980,  e  ainda  utilizado  como  prática

psicopedagógica.
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3.  CARACTERIZAÇÃO DOS TESTES ABC

No presente capítulo abordaremos como os testes foram desenvolvidos e detalharemos

como os mesmos são aplicados, bem como ocorre a prática das atividades corretivas. Além

disso,  detalharemos  quais  testes  e  quais  atividades  são  responsáveis  por  desenvolver  as

habilidades  (coordenação  visual  motora,  resistência  a  inversão  na  cópia  de  figuras,

memorização  visual,  coordenação  auditivo  motora,  capacidade  de  prolação,  resistência  a

ecolalia,  memorização  auditiva,  índice  de  fatigabilidade,  índice  de  atenção  dirigida,

vocabulário e compreensão geral) que, para o autor, são fundamentais e necessárias para a

aquisição da aprendizagem da leitura e da escrita.

3.1 Os Testes ABC: construção e aplicação

De acordo  com Lourenço  Filho  (1974),  os  testes  têm o  objetivo  de  verificar  nas

crianças que procuram a escola primária o nível de maturidade requerido para a aprendizagem

da leitura e da escrita. Assim que os testes são concluídos e os resultados obtidos, o autor

classifica os alunos em três grupos gerais: i) aqueles que podem rapidamente aprender; ii) os

que normalmente aprendem no decorrer de todo ano; e iii) as crianças menos amadurecidas,

que só lograrão a aquisição da leitura e da escrita nesse prazo, quando a elas for dedicada

atenção especial (LOURENÇO FILHO, 1974).

Conforme Nunes (1998),  os testes  possibilitavam o diagnóstico  médio  da turma;  a

triagem dos alunos novos (principalmente  os suspeitos de deficiência  de visão,  audição e

problemas emocionais) e o prognóstico para a organização das classes seletivas. De acordo

com os resultados, a criança passaria por um trabalho corretivo no âmbito pedagógico, quando

seria encaminhada para as turmas adequadas. 

Os primeiros testes foram aplicados pelo próprio autor entre 1928 e 1930, em classes

de 1º ano do fundamental I de São Paulo, no Grupo Escolar da Barra Funda – período em que

obteve resultados consideráveis para a conclusão do livro, cuja primeira edição data janeiro de

1934 (MAGNANI, 1996). Durante a década de 1930, os testes foram aplicados em escolas

públicas de vários estados e os resultados de tais aplicações já permitiam afirmar que a adoção

dos testes nas escolas públicas iriam trazer sensíveis benefícios para o ensino. 

Segundo  Amaral  (2011),  esse  período  passava  por  mudanças  e  transformações

educacionais  em  busca  do  método  mais  adequado  que  solucionasse  os  problemas  de

repetência, evasão e altos índices de analfabetismo. Para isso era preciso não somente trazer
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as massas populares para a escola, mas oferecer um ensino que realmente desenvolvesse a

alfabetização  da  população.  A partir  desse  quadro,  Lourenço  Filho  procurou  entender  as

questões psicológicas que envolviam o processo de alfabetização na sua época.

Os testes foram organizados com um objetivo fundamental: diagnosticar, nas crianças

que procuravam a escola primária, um conjunto de capacidades necessárias à aprendizagem

da leitura e da escrita: 

Tanto  em face  dos  princípios  teóricos,  quanto  das  exigências  da  prática,
resultante do ensino simultâneo da leitura e da escrita, nenhum argumento
repele a hipótese da análise conjunta de ambos processos mediante provas,
reativos  ou  testes,  para  a  verificação  da  maturidade  necessária  à  sua
aprendizagem simultânea.  Há  um  fundo  dinâmico  comum  que  a  prática
descobriu e de que a prática já se vinha utilizando, antes mesmo da fixação
dos princípios teóricos; há igualmente, na leitura como na escrita, desde que
praticadas  com  sentido  ou  propósito  normal,  o  condicionamento  com  a
linguagem  interior,  ou  seja,  com  as  condutas  de  pensamentos,  as  quais
envolvem sempre estruturas mais ou menos complexas de fundo emocional
(LOURENÇO FILHO, 1974, p. 50, grifos do autor).

Lourenço Filho acreditava que a dificuldade de aprendizagem de cada aluno decorria

de diferenças individuais de nível de maturidade, defendendo a ideia de que a aprendizagem

deve atender a tais diferenças. O autor acreditava também que era a partir da aferição das

potencialidades individuais dos alunos que havia a possibilidade da distribuição das crianças

em turmas, as quais eram classificadas conforme o desempenho intelectual apresentado por

seus integrantes. Os Testes ABC foram um instrumento essencial para esse trabalho:

Compreendendo  a  forma  como  o  educador  Lourenço  Filho  concebia  a
educação, é possível verificar que os Testes ABC apresentam-se como uma
forma  simples  e  de  fácil  aplicação.  É  possível  ressaltar  que  o  educador
buscava uma forma eficaz, segura e que apresentasse dados quantitativos e
qualitativos sobre a capacidade de aprendizagem dos alunos. Dessa forma,
os Testes ABC, na época, atendiam a esses quesitos, proporcionando tanto o
diagnóstico quanto o prognóstico de aprendizagem da criança. Podiam ser
utilizados como critério seletivo, para definição do perfil das classes assim
como sua organização homogênea, além disso, os testes eram de aplicação
rápida, visto que se gastavam, no máximo, oito minutos em sua aplicação,
fator esse que auxiliava os educadores quanto a seleção dos alunos (SILVA;
SCHELBAUER, 2007, p. 126).

Lourenço  Filho  desenvolveu  oito  testes  simples,  rápidos  e  de  fácil  aplicação,  que

levam em média oito minutos por criança. Para o autor, a fidelidade dos testes ABC se daria

pela sensibilidade e coerência das medidas, o que, posteriormente, se comprovaria quando sua
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obra foi traduzida em diferentes línguas, circulando nos países da América Latina, França e

Estados Unidos. 

Além da fidedignidade, o que se verificou desde 1930 nas primeiras aplicações em São

Paulo, de acordo com o autor, os Testes ABC mediam o que se propunham mensurar obtendo

validade  prática  em  relação  às  funções  gerais  abstratas,  tais  como  atenção,  memória,

imaginação e raciocínio.

3.2 Descrevendo os Testes ABC

Os  testes  foram  desenvolvidos  para  serem  aplicados  de  forma  individual,  o  que,

segundo Lourenço Filho, possibilitaria a oportunidade de distinguir, além das capacidades que

essas provas desejavam pôr em relevo,  outros aspectos particulares  do comportamento de

cada criança. Para tanto, o aplicador deverá fazer breves anotações no decorrer da aplicação

dos testes, fornecendo assim, dados preciosos acerca do estado geral de saúde do examinando;

de deficiências  da visão e  da audição;  blesidade  ou gagueira;  deficiência  de vocabulário;

emotividade, dificuldade de adaptação e instabilidade. 

Para a aplicação dos testes é necessário que o professor e o aluno estejam em um local

isolado e silencioso. O experimentador deve manter-se em silêncio evitando gestos ou trocas

de olhares que possam traduzir as impressões tomadas durantes os exames. A criança deve se

sentir à vontade e o experimentador deve estabelecer uma relação amável com o aluno. O

tempo estimado para a  aplicação  de todos os  testes  é  de aproximadamente  oito  minutos,

permitindo, dessa maneira, a aplicação em uma turma de quarenta alunos, por exemplo, em no

máximo dois dias.

O  primeiro  teste  (Figura  4)  consiste  na  distribuição  de  três  cartões  com  formas

geométricas diferentes. As figuras são mostradas individualmente por um minuto e cada aluno

deverá reproduzir as formas em um papel em branco. Conseguirá a pontuação total de três

pontos aquele que conseguir reproduzir o quadrado perfeitamente, ou com dois lados apenas

sensivelmente maiores, conservando todos os ângulos retos, o losango com os ângulos bem

observados, e a terceira figura reconhecível. Ganhará dois pontos quando a cópia do quadrado

tiver dois ângulos retos, e as demais figuras forem reconhecíveis; um ponto quando as três

figuras forem imperfeitas,  mas dessemelhantes. O teste será zerado quando as três figuras

forem  todas  iguais  (três  tentativas  de  quadrado,  três  células,  três  simples  rabiscos),  ou

apresentarem desenhos quaisquer de invenção (uma casa, um balão, por exemplo).
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Figura 2 – Teste 1
Fonte: Teste ABC

No Teste 2 (Figura 5) é apresentada uma folha contendo sete figuras. Cada criança

deverá observar, memorizar por trinta segundos e reproduzir  o maior número de imagens.

Esta prova tem por objetivo informar sobre a memória imediata da criança, sua extensão e

fidelidade. Ao mesmo tempo, o teste possibilitará mostras certas deficiências de vocabulário,

repetição automática de séries, imaginação. A avaliação é feita para informar sobre a memória

imediata da criança e dirá certas deficiências de vocabulário, repetição, repetição em série e

imaginação.  Se  a  criança  conseguir  reproduzir  as  sete  palavras,  será  atribuída  a  ela  a

pontuação total de três pontos.  Caso a criança consiga reproduzir de quatro a seis figuras,

será somado um total de dois pontos. Reproduzindo dois a três desenhos, apenas um ponto

será somado.  Por  fim,  se  o aluno reproduzir  apenas  uma figura  ou nenhuma,  não obterá

pontuação nenhuma.

Figura 3 – Teste 2
Fonte: Teste ABC
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No  Teste  3  (Figura  6),  o  examinador,  sentado  ao  lado  direito  da  criança,  deverá

reproduzir com os dedos no ar, com uma distância de 30 centímetros, três figuras com formas

geométricas diferentes. Esta prova é, entre todas, a que apresenta técnica mais delicada. A

criança não deve ficar à frente do examinador, mas do seu lado, de modo que tenha o mesmo

ponto  de  vista.  O  centro  de  cada  figura  traçada  no  ar  pelo  examinador  deverá  ficar

sensivelmente  à  altura  dos  olhos  da  criança.  Atender  às  dimensões  indicadas  para  cada

movimento.  Os  movimentos  devem  ser  vagarosos.  O  da  primeira  figura  não  deve  ser

interrompido; o da segunda e o da terceira exigirão rápida pausa em cada ângulo do traçado. A

avaliação  se  fará  apenas  pelos  desenhos  das  crianças,  observando  a  boa  reprodução,  os

traçados imaginados e os movimentos sugeridos.

Figura 4 – Teste 3
Fonte: Teste ABC

O Teste 4 é mediado de forma verbal. O pesquisador falará sete palavras de forma

natural e pausada. São elas:

 Árvore;
 Cadeira;
 Pedra;
 Cachorro;
 Flor;
 Casa;
 Peteca.

 A avaliação será feita a partir dos erros de pronúncia na reprodução de palavras que

subsidiarão o estudo individual de cada aluno. 
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No Teste 5, o pesquisador contará uma história que apresentará três ações (comprou,

quebrou e chorou) e três minúcias (de seda, azul, de porcelana) e a criança deverá narrá-la

posteriormente. A avaliação consiste nos números de ações e de minúcias pronunciadas pela

criança.

No Teste 6, o examinador deverá apresentar sete palavras:

 Tom-ba-dou-ro
 Pin-da-mo-nhan-ga-ba
 Na-bu-co-do-no-sor
 In-gre-di-en-te
 Cos-mo-po-li-tis-mo
 Fa-mi-li-a-ri-da-de
 I-ta-pe-ti-nin-ga

O avaliador  deverá  então  aguardar  a  repetição  da  criança,  com a  preocupação  de

anotar  as  palavras  que  forem  mal  reproduzidas.  A  avaliação  é  feita  pelas  palavras

reproduzidas acertadamente. Quanto maior o número de acertos, maior será a pontuação.

No Teste 7 (Figura 7), a partir da impressão de duas bordas do papel, a criança deverá

cortar seguindo o percurso dos traços no tempo de um minuto. A avaliação terá em vista a

quantidade e qualidade do trabalho. Assim, cortando mais da metade no tempo estimado, a

criança terá a maior pontuação (três pontos).

Figura 5– Teste 7
Fonte: Teste ABC

Por  fim,  no  Teste  8  (Figura  8),  será  entregue  um  papel  quadriculado  e  o

experimentador contará um minuto para que o aluno faça o máximo de pontinhos dentro das

quadrículas. Na avaliação, o experimentador observará a ordem inicial da técnica, bem como

a quantidade, observando sua lateralidade. Aquele que conseguir reproduzir mais de cinquenta

pontos será somado o valor total do teste de três pontos.
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Figura 6 – Teste 8
Fonte: Teste ABC

A avaliação geral  será  obtida  pela  soma dos pontos alcançados  em cada prova.  O

resultado indicará o nível de maturidade para a aprendizagem de leitura e escrita, sem haver

necessidade de estabelecer relação com a idade cronológica ou com a idade mental da criança.

Como instrumento avaliador, o teste ABC contará com uma escala que supõe amplitude de 0 a

24 pontos para classificar o nível de maturidade requerido para a aprendizagem da leitura e

escrita. Tal  classificação  comporta  três  grupos:  as  crianças  que  se  alfabetizam  em  um

semestre; as que o fazem em um ano; e as que levam mais de um ano, requerendo atenção

especial.

[...] os que, nas condições comuns de ensino possam rapidamente aprender,
ou seja, num só semestre letivo; os que normalmente venham a aprender no
decurso de todo o ano; e, enfim, as crianças menos amadurecidas, que só
lograrão  a  aquisição  da  leitura  e  da  escrita,  nesse  prazo,  quando  lhes
dediquemos  atenção  especial,  em  exercícios  preparatórios,  adequadas
condições de motivação, ou mesmo certo trabalho corretivo (LOURENÇO
FILHO, 1974, p. 10).

Soares  (2004),  em  seu  artigo  intitulado  “Letramento  e  alfabetização:  as  muitas

facetas”,  quando fala  sobre  a  reinvenção  da  alfabetização  afirma  que  a  aprendizagem da

leitura  e  escrita  ocorre  simultaneamente  em  dois  processos:  pela  aquisição  do  sistema

convencional da escrita, e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desses sistemas em
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atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que as envolvem. A autora afirma também

que não há um método para a aprendizagem, mas sim múltiplos métodos.

Para  essa  mesma  autora,  a  técnica  (alfabetização)  deve  estar  associada  à  prática

(letramento).  A alfabetização deve se desenvolver, pois, num contexto de letramento.  Para

isso, a aprendizagem inicial da língua escrita exige múltiplas metodologias. Acredita-se que

os Testes ABC podem ser utilizados como uma possível metodologia, não devendo, portanto,

estarem dissociados das práticas sociais.

Desta  forma,  pode-se  dizer  que  os  testes  visam  avaliar  as  características  abaixo

listadas:

Quadro 1 – Habilidades avaliadas nos testes ABC

Fonte: Lourenço Filho, 1974, p. 52.
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3.3 As atividades corretivas

Segundo Lourenço Filho (2008), os Testes ABC foram organizados com um objetivo

fundamental:  diagnosticar  nas  crianças  que  procuram  a  escola  primária  um  conjunto  de

capacidades necessárias à aprendizagem da leitura e da escrita. Como se tivesse verificado

que essa aprendizagem não apresenta alta  correlação com a idade cronológica  dos alunos

nem, a partir de um mínimo de seis anos, com o seu nível mental, formulou-se a hipótese de

que  outra  variável  –  a  de  certas  condições  de  maturação  para  o  trabalho  específico  da

aquisição da leitura e da escrita – deveria ser relevante.

A partir dos resultados dos Testes, o autor propõe uma série de atividades específicas,

voltadas para cada habilidade a ser desenvolvida. Os testes responsáveis por detectar falhas na

coordenação visual motora são as provas 1, 3, 7 e 8. Para essa dificuldade, especificamente, o

autor propõe:

a) exercícios respiratórios, acompanhados de movimentos coordenados dos
membros superiores e inferiores;
b)  marchas  ritmadas,  primeiro  mais  lentas,  depois  mais  aceleradas;
exercícios  de  equilíbrio,  primeiro  estáticos  depois  em marchas,  primeiro
mais  lentas,  e  mais  rápidas  depois,  acompanhadas  de  movimentos  dos
membros superiores e inferiores;
c) exercícios com movimentos assimétricos: levantar um braço, para o alto e
outro para a frente; rodar os braços em sentido oposto; bater palmas e bater
ora com um pé, ora com outro; tocar no nariz com uma das mãos e na orelha
com a outra; ter um pé no chão e a mão do lado oposto na cabeça, etc.;
d)  recortes,  partindo  do  material  mais  resistente  para  menos  resistente:
lâminas de madeira (caixas de charuto, de goiabada, etc.), papelão, cartão,
cartolina, revistas, pano.
e)  colorido,  procurando desenvolver  a  observação na seguinte  seqüência:
figura humana, animais, frutas, objetos;
f)  desenhos  de  imaginação  ou  cópia  do  natural,  levando  a  criança  à
observação global e de detalhes;
g)  trabalhos  em  massa  plástica,  destacando  pedaços,  compondo  e
decompondo, levando à percepção global e de detalhes; fazer cobrinhas e,
com elas, formar palavras copiando dos modelos em cartão, já na fase de
aprendizagem;
h)  dobrado,  alinhavos,  tecelagem  (tiras  largas),  colagem,  combinando
recortes de papel colorido, formando mosaicos;  procurar fazer obedecer a
direção da escrita da esquerda para a direita;
i)  jogos  educativos:  de  paciência,  de  armar,  loto,  de  encaixe  e
reconhecimento, de classificação, de comparação, etc (LOURENÇO FILHO,
1974, p. 132).
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Os Testes 1, 2, 3 e 7 são responsáveis por detectar deficiência na percepção visual.

Para tal situação, é proposto:

a) ginástica respiratória, indicando movimentos dos membros superiores e
inferiores;
b)  exercícios  com  equilíbrio  do  corpo,  fazendo  a  flexão  dos  membros
inferiores, alternadamente: braços abertos, ponta do pé inclinada para baixo.
Exercícios físicos que exijam não somente desenvolvimento muscular, mas
esforço de atenção;
c) jogos educativos (de paciência, de construção, de executar ordens orais,
que demandem movimento  e atenção;  de encaixe,  de  reconhecimento,  de
classificação, etc.);
d) trabalho em massa plástica, fazer letras com pequenos fios, compondo e
decompondo palavras e sentenças, apresentadas em cartões;
e)  desenhos  do  natural,  levando  à  observação  de  detalhes;  desenhos
coloridos  orientados  no  sentido  de  uma  boa  discriminação  de  formas,
posições, tamanhos e cores; completar desenhos (figuras humanas, animais,
frutas, objetos);
f) recortes, colagem, jogos de armar e desarmar com observação de modelos;
g)  armar  sentenças  e  palavras,  combinando  elementos  apresentados  em
cartões, ou destacá-los de conjuntos – compondo e decompondo palavras e
sentenças (LOURENÇO FILHO, 1974, p. 133).

O Teste 3 é responsável por detectar casos de tendência à inversão. Lourenço Filho,

para casos como este, propõe: 

a) ginástica com marchas dentro de determinado ritmo, da esquerda para a
direita;
b) marchas sobre linhas traçadas no chão representando letras, seguindo a
direção daescrita;
c) trabalhos em massa plástica (com fios), seguindo o movimento da escrita,
dando-se obloco para ela destacar pedaços;
d)  coberturas  de  desenhos  com lápis  de  cor  (gregas,  da  esquerda  para  a
direita), seguindoo movimento da escrita; com giz de cor, no quadro negro,
marcando-se a direção aseguir, dos mais simples para os mais complexos;
e) colorido e cobertura de letras, palavras ou números com a indicação da
direção;
f) movimentos de dedo no ar e sobre letras de lixa, seguindo a direção da
escrita  (letras,palavras  curtas  e  números)  (LOURENÇO FILHO,  1974,  p.
134).

Para crianças com falhas nos Testes 4, 5 e 6, as quais são responsáveis por detectar

dificuldades  na percepção e na fixação auditiva – prolação, vocabulário,  atenção dirigida-

compreensão geral, o autor propõe.
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a) ginástica respiratória acompanhada de movimentos bem coordenados e
lentos dos membros superiores e inferiores;
b) exercícios de equilíbrio, primeiro estáticos, depois em marcha com um
certo ritmo, e acompanhados de movimentos dos braços e pernas;
c)  exercícios  repetidos  com movimentos  assimétricos:  levantar  um braço
para a frente e o outro para o alto, rodar cada braço para um lado, bater
palmas e bater para um lado, bater palmas e bater ora com um pé, ora com
outro, tocar no nariz com uma das mãos e na orelha com a outra, bater com
um pé no chão e com a mão do lado oposto na cabeça; segurar no nariz com
uma das mãos e na orelha com a outra e vice-versa;
d)  jogos  que  incluam  repetição  de  palavras;  dramatização,  fantoches,
narrativas, canções, recitativos, execução de ordens, transmissão de ordens,
críticas de trabalho e recados, perguntas e respostas, etc.; registro dos sons
imperfeitamente  pronunciados,  procurando  focalizá-los  nos  exercícios
indicados; leitura em voz alta (LOURENÇO FILHO, 1974, p. 135).

Dessa forma, é possível perceber e analisar como os Testes ABC desenvolvidos pelo

autor Lourenço Filho, juntamente com as atividades corretivas propostas, podem contribuir

contribuir com o desenvolvimento das habilidades necessárias para a aquisição da leitura e da

escrita,  contribuindo assim,  para a melhoria  da aprendizagem de crianças em processo de

alfabetização. 
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS: LOCAIS E SUJEITO DA PESQUISA

A metodologia escolhida para o desenvolvimento da pesquisa foi a pesquisa-ação. A

pesquisa-ação é um dos inúmeros tipos de investigação-ação que, para Tripp (2005, p. 445).

Toda a pesquisa sobre investigação-ação ocorre de forma cíclica, cujos ciclos de investigação-

ação  se  concretizam  em quatro  etapas:  planejar,  agir,  descrever  e  avaliar,  sendo  as  duas

primeiras etapas relacionadas à ação e as duas últimas à investigação.

O experimento foi dividido em três momentos, nos quais foram aplicadas as etapas

que concretizam um ciclo de investigação-ação: i) o momento de aplicação dos Testes ABC;

ii)  o  momento  de  orientação  individual;  e  iii)  o  momento  de  comparação  de  resultados.

Pretendeu-se, com isso, caracterizar ao máximo as etapas do experimento de modo a subsidiar

diálogos  entre  as  docentes  responsáveis  pela  alfabetização  na  escola  selecionada.  Esses

diálogos formaram um quarto elemento de análise sobre a aplicabilidade das orientações dos

estudos individuais a partir dos Testes ABC.

4.1 Locus e sujeito da pesquisa

Foram selecionadas uma turma de primeiro ano, em duas escolas públicas de Campos

dos  Goytacazes.  Essa  seleção  foi  determinada  pela  disponibilidade  da  direção  e  das

professoras responsáveis pelos segmentos,  a quem foram apresentados os procedimentos a

serem realizados na turma, de modo que participem ativamente da aplicação dos Testes ABC

e das atividades de estudo individual. 

Em uma turma de uma escola foram aplicados os testes e as atividades corretivas,

enquanto que com a segunda turma da segunda escola foram aplicados somente os testes. No

meio do quarto bimestre, retornamos à escola a fim de averiguarmos se houve um avanço

significativo  no  rendimento  escolar  ao  compararmos  aqueles  que  fizeram  as  atividades

corretivas, com aqueles que não a fizeram.

A escola A foi a escolhida para serem aplicados os testes e as atividades corretivas.

Localizada no centro da cidade, a escola atende a crianças, jovens e adultos que moram nas

redondezas e na comunidade próxima à escola;  caracteriza-se por ser uma escola de porte

médio.  A turma de primeiro ano escolhida era caracterizada por apresentar grande número de

retidos e evadidos. A classe constava de 16 alunos, porém, os testes só foram aplicados em 14

crianças,  já que uma delas apresentava laudo médico diagnosticado com atraso cognitivo,
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enquanto outro aluno possuía o tímpano perfurado e tinha a audição comprometida, o que

acabava interferindo no seu rendimento escolar. Esses dois casos são situações em que os

testes não oferecem condições de reverter o quadro, como o próprio autor explicita. 

Sempre que uma criança se classifique entre as de mais baixas maturidades
(número de pontos menor que oito), a atenção do professor deve voltar-se,
em primeiro lugar, para as suas condições de saúde e de nutrição. Submeter a
criança ao ensino comum, sem que se supram as deficiências existentes, será
trabalho pouco produtivo.   É certo que nem todas as escolas dispõem de
amplos recursos para isso. Mas também é certo que um grande número de
estabelecimentos de ensino primário já possuem serviços médicos oficiais,
ou custeados pelas caixas escolares; há. Ademais, o recursos dos postos de
saúde,  hoje  multiplicados  por  muitos  municípios  (LOURENÇO  FILHO,
1974, p. 147).

A faixa etária dos alunos que fizeram as atividades corretivas variam de 6 a 10 anos,

sendo três meninas e três meninos, e de baixa renda familiar.

4.2 A aplicação dos Testes ABC na escola A

Após a aplicação dos testes na Escola A, os resultados podem ser assim descritos

conforme  a pontuação da escala proposta por Lourenço Filho: dos 14 alunos, 6 estavam no

nível mediano (entre 12 e 16 pontos) 2 encontravam-se em um nível superior (17 pontos para

cima) e 6 estavam considerados imaturos para o aprendizado da leitura e da escrita (11 pontos

ou menos).

Descrevemos o desempenho no Teste em 2 das 6 crianças consideradas imaturas para a

aprendizagem da leitura e da escrita.  A primeira  criança considerada inferior na escala de

maturidade de Lourenço Filho, no primeiro Teste, demonstrou dificuldade na reprodução das

figuras,  conseguindo  desenhar  apenas  uma  forma  geométrica  dentre  as  três  que  foram

solicitados. Foi então atribuído a ela um ponto.

Já  no  segundo  Teste,  dos  sete  objetos  que  deveriam  ser  evocados  ela  conseguiu

memorizar cinco, somando assim mais dois pontos na somatória total. No terceiro Teste, a

criança  apenas  reproduziu  uma  figura  semelhante  ao  que  foi  pedido,  sendo  as  demais

irreconhecíveis, somando assim, mais um ponto ao valor total.

No  quarto  Teste,  das  sete  palavras  pedidas  para  serem  memorizadas,  foram

reproduzidas  três  palavras,  somando  assim,  mais  um  ponto.  No  quinto  Teste,  a  aluna

conseguiu apenas reproduzir uma ação capital, não somando nenhum valor ao seu resultado
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total.  Com o sexto  Teste,  foram reproduzidas  corretamente  quatro  palavras,  somando  um

ponto ao seu resultado. No sétimo Teste, a aluna não respeitou o traçado e nem conseguiu

cortar até a metade da figura, não sendo somado nenhum ponto em seu resultado.

Por fim,  no último Teste a aluna conseguiu desenhar vinte  e quatro pontinhos nas

quadículas, obtendo mais um ponto.

Podemos, então, a partir dos resultados da aplicação dos testes, definir que a aluna

apresenta dificuldade nos exercícios referentes à coordenação motora, resistência à inversação

na  cópia  de  fuguras,  memorização  visual,  coordenação  auditivo  motora,  capacidade  de

prolação, resistência a ecolalia, índice de fatigabilidade e vocabulário e compreensão geral,

como é possível observar no Quadro 2.

Quadro 2 – Resultados Testes ABC aluna Elisa – Escola A
Pontuação Teste 1 Teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 5 Teste 6 Teste 7 Teste 8
0 X X
1 X X X X
2 X
3 X

Total: 9 pontos
Fonte: dados da pesquisa.

Com a segunda criança, no primeiro Teste foi possível apenas reproduzir uma figura

semelhante,  enquanto  não  se  reconheciam as  outras;  foi  atribuído  a  ela  dois  pontos.  No

segundo Teste, dos sete nomes que deveriam ser memorizados e evocados, o aluno conseguiu

recordar-se apenas de dois nomes, somando assim, mais um ponto em seu resultado.

No  terceiro  Teste  houve  uma  boa  reprodução  de  apenas  uma  figura,  não  sendo

reconhecidas as demais figuras; dessa forma, o aluno conseguiu mais um ponto. No quarto

Teste, das sete palavras que deveriam ser reproduzidas pelo aluno, apenas duas foram ditas.

Assim, mais um ponto foi somado ao seu valor total.

No quinto Teste, de todas as ações e minúcias da história, apenas uma minúcia foi dita

por ele. Dessa forma não lhe foi atribuído nenhuma pontuação. Já no sexto Teste, das dez

palavras  que  deveriam  ser  ditas  corretamente,  o  aluno  conseguiu  acertar  cinco  palavras,

somando assim, mais dois pontos em seu resultado. No sétimo Teste, a criança conseguiu

cortar com regularidade relativa até metade em um desenho e parte do outro. Assim, soma-se

mais um ponto. No último Teste, o aluno conseguiu apenas reproduzir dezessete pontinhos

nas quadrículas; dessa forma, foi atribuído a ele mais um ponto. No Quadro 3, reproduzimos a

pontuação específica de cada teste.
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Quadro 3 – Resultados Testes ABC aluno Fábio  – Escola A
Pontuação Teste 1 Teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 5 Teste 6 Teste 7 Teste 8
0 X X
1 X X X X
2 X
3 X

Total: 9 pontos
Fonte: dados da pesquisa.

É possível perceber que o aluno demonstrou facilidade apenas nos testes referentes a

vocubálrio e compreensão geral,  e mostrou uma dificuldade maior nas tarefas referentes à

coordenação  motora.  Sendo  assim,  para  esse  aluno,  Lourenço  Filho  propõem  que  sejam

desenvolvidas as atividades corretivas voltadas para a sua dificuldade. A medida que o aluno

progride nas atividades corretivas, maior será a facilidade no processo de alfabetização.

4.3 Aplicação das atividades corretivas na escola A

Desenvolvemos durante seis meses as atividades com as seis crianças que, segundo a

escala de Lourenço Filho,  eram consideradas imaturas para o aprendizado da leitura e da

escrita. Ficávamos em média vinte minutos com cada aluno, três vezes por semana, como

estipula  o  autor:  “[...]  Considerar  o  problema  da  fatiga,  não  permitindo  atividades  que

ultrapassem de 15 a 20 minutos de cada vez” (LOURENÇO FILHO, 1974, p. 154).

Outro fator importante de ressaltar foi a escolha das atividades aplicadas. Lourenço

Filho  atenta,  seu  livro  “Testes  ABC”,  para  a  verificação  da  maturidade  necessária  à

aprendizagem da leitura e da escrita,  mais  especificamente no capítulo V intitulado:   “Os

Testes ABC como recurso de estudo individual e tratamento corretivo”. Este capítulo ressalta

que, ao aplicar as atividades, deve-se procurar uma boa motivação no sentido de interessar as

crianças em tudo que tiver de fazer. Considerar a predominância de atividades  manuais  e

procurar  atividades  que estimulem uma razoável  movimentação (jogos,  exercícios  físicos,

principalmente os que incluem movimentos respiratórios e de equilíbrio,  brinquedos ao ar

livre, etc.).

Dessa  forma,  escolhemos  atividades  que  apresentavam  um  caráter  lúdico  e

despertavam  o  interesse  de  crianças  dessa  faixa  etária.  Assim,  não  houve  resistência  na

realização das tarefas,  muito  pelo contrário;  os demais  alunos que não estavam na escala

inferior  para  aquisição  da  leitura  e  da  escrita  também pediam para  participar. Com estes
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alunos, no final da aula, quando a professora permitia, nós os levavamamos para fazermos as

atividades. É importante ressaltar que em nenhum momento as atividades foram realizadas

com o caráter classificatório; foi um momento muito sutil e os próprios alunos chamavam de

“aula de brincar”.

Para as atividades que necessitavam de um pouco mais de concentração, como colorir

e  recorte  e  colagem,  a  escola  nos  cedeu o  espaço do auditório,  já  que  nos  dias  em que

estávamos lá, o mesmo não era utilizado pela instituição. Para os exercícios de respiração e

expressão corporal, utilizávamos o pátio da escola, fora do horário do intervalo, por ser um

local aberto e com um pequeno jardim, os alunos se sentiam mais à vontade e animados para a

execução das tarefas.

O  material  foi  proposto  para  ser  trabalhado  individualmente,  porém,  como  no

momento das visitas às escolas, ia apenas uma pessoa, houve um obstáculo para conseguir

registrar as imagens. No momento em que os alunos, viam a câmera digital já se organizavam

em poses para as fotos. Desse forma, no fim do experimento, juntamos todos os seis para

conseguir fazer o apontamento das atividades. Para as atividades que exigiam o desenho ou

recorte e colagem, foi elaborado um caderno de atividades (Figura 9). Cada aluno ganhou um

kit de material composto por lápis de cor, giz de cera e massa de modelar, de modo que não

houvesse nenhum empecilho para a realização das atividades.

Figura 7 – Capa do caderno de atividades
Fonte: arquivo pessoal da autora.

Seguimos fielmente a orientação do autor no que se refere às orientações individuais

que o mesmo propunha. Por exemplo, quando as dificuldades eram referentes aos Testes 4, 5 e

6,  que  são  responsáveis  por  detectar  dificuldades  na  percepção  e  na  fixação  auditiva  –

prolação, vocabulário, atenção dirigida – compreensão geral, o autor propõe, que sejam feitos:
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[...] exercícios com movimentos assimétricos: levantar um braço, para o alto
e outro para a frente; rodar os braços em sentido oposto; bater palmas e bater
ora com um pé, ora com outro; tocar no nariz com uma das mãos e na orelha
com a outra;  ter  um pé no chão e a mão do lado oposto na cabeça,  etc
(LOURENÇO FILHO, 1974, p. 135).

E exatamente assim foi feito, como é possível observar na Figura 10:

Figura 8 – Alunos da Escola A realizando as atividades corretivas
Fonte: arquivo pessoal da autora. 

Já quando era diagnosticado falhas no Teste 3, que é o  responsável por detectar casos

de tendência à inversão, Lourenço Filho propõe: 

a) ginástica com marchas dentro de determinado ritmo, da esquerda para a
direita;
b) marchas sobre linhas traçadas no chão representando letras, seguindo a
direção daescrita;
c) trabalhos em massa plástica (com fios), seguindo o movimento da escrita,
dando-se obloco para ela destacar pedaços;
d)  coberturas  de  desenhos  com lápis  de  cor  (gregas,  da  esquerda  para  a
direita), seguindoo movimento da escrita; com giz de cor, no quadro negro,
marcando-se a direção aseguir, dos mais simples para os mais complexos;
e) colorido e cobertura de letras, palavras ou números com a indicação da
direção;
f) movimentos de dedo no ar e sobre letras de lixa, seguindo a direção da
escrita (letras, palavras curtas e números) (LOURENÇO FILHO, 1974, p.
134).

Novamente, assim foi realizado, como mostra a Figura 11: 
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Figura 9 – Aluno realizando as atividades referentes à tendência a inversão
Fonte: arquivo pessoal da autora. 

Outro  exemplo,  quando  há  deficiência  na  percepção  visual  (Testes  1,  2,  3  e  7),

Lourenço  Filho  propõe:  “[...]  Fazer  letras  com pequenos  fios,  compondo  e  decompondo

palavras e sentenças, apresentadas em cartões” (LOURENÇO FILHO, 1974, p. 155). Nesta

atividade (Figura 12), o examinador mostrava uma palavra escrita em um cartão, e a criança

reproduzia a mesma utilizando um pedaço de barbante, podendo também escrever palavras

escolhidas  pelas crianças.  Muitas gostavam de escrever  o nome da mãe,  do pai,  irmão,  e

familiares.

Figura 10 – Aluna realizando as atividades referentes à deficiência de percepção visual
Fonte: arquivo pessoal da autora.

Também com casos de tendência à inversão (Teste 3), é proposto pelo autor:

Jogos  que  incluam  a  repetição  de  palavras,  dramatização,  fantoches,
narrativas,canções,  recitativos,  execução de ordens,  transmição de ordens,
crítica de trabalhos e recados, perguntas e respostas, etc. Registro dos sons
imperfeitamente  pronunciados,  procurando  focalizá-los  nos  exercícios
indicados. Leitura em voz alta (LOURENÇO FILHO, 1974, p. 157). 

Neste caso, foram realizadas com alunos brincadeiras de teatro de fantoches e músicas

(Figura 13).
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Figura 11 – Alunos no momento da atividade musical com fantoches
Fonte: arquivo pessoal da autora.

Com esta atividade (Figura 14) foram realizadas  contações  de histórias,  músicas  e

brincadeiras cantadas, como Escravos de Jó2, por exemplo. 

Figura 12 – Brincadeira do Escravós de Jó.
Fonte: arquivo pessoal da autora.

Conforme o autor, os Testes ABC e as atividades corretivas foram organizadas com um

objetivo  fundamental:  diagnosticar  nas  crianças  em fase de  alfabetização um conjunto  de

2 As crianças formam uma roda, todoas com uma bolinha de papel em mão. Canta-se a música: “Escravos de Jó,
jogavam  Caxangá.  Tira,  bota,  deixa  ficar.  Guerreiros  com  Guerreiros  fazem  zig,  zig  zag.”.Quando  se  diz
"tira",todos tiram a bolinha da roda, quando se diz põe, todos a colocam novamente no circulo.Na hora do "zig-
zig-zag", a ordem das batidas, que era para a direita, vai para a esquerda. O objetivo é daa volta no círculo sem
sair do compasso e sempre cada jogador deverá ter uma bolinha em mãos.
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habilidades  necessárias  à  aprendizagem da  leitura  e  da  escrita.  Lourenço  Filho,  parte  da

hipótese de que a aprendizagem não apresenta correlação com a idade cronológica dos alunos.

4.4 Aplicação dos Testes ABC na escola B

A Escola B foi a segunda escola escolhida para a aplicação dos testes. A turma era

composta por 12 alunos e nenhum apresentava laudo ou encontrava-se em alguma situação

especial. Após a aplicação dos testes, chegamos à conclusão de que 5 alunos, segundo a escala

de Lourenço Filho, estavam no nível mediano (entre 12 e 16 pontos), apenas um estava pronto

para  a  aprendizagem da  leitura  e  da  escrita  (17  pontos  ou  mais)  e  6  alunos  podiam ser

considerados imaturos para o aprendizado da leitura e da escrita (11 pontos ou menos).

O contato com esta escola foi menor em comparação com a primeira, tendo em vista

que as visitas foram feitas apenas para a aplicação dos testes que, como são rápidos e de

fáceis de realizar, não demandaram muito tempo. Ilustraremos a situação com dois alunos,

explicitada a  seguir.

O  primeiro  aluno  não  conseguiu  reproduzir  nenhuma  das  figura  dentre  as  três

solicitadas, não sendo atribuído a ele nenhuma pontuação. No segundo Teste, ele conseguiu se

lembrar apenas de cinco palavras, somando assim, mais dois pontos. Já no terceiro Teste, o

aluno  conseguiu  reproduzir  apenas  uma  figura  das  três  que  foram  mostradas  no  cartão,

somando  assim  um  ponto.  Com  o  quarto  Teste  foram  evocadas  apenas  quatro  das  sete

palavras ditas pelo examinador, resultando em mais dois pontos. No quinto Teste, o aluno

reproduziu duas ações e três minúcias, sendo atribuído a ele mais um ponto. No sexto Teste, a

criança conseguiu reproduzir corretamente cinco palavaras dentre as dez que foram pedidas,

somando mais dois pontos. No penúltimo Teste, o aluno não conseguiu cortar o desenho, não

obtendo nenhuma pontuação. E, por fim, no oitavo Teste, foram marcadas 25 quadrículas,

finalizando com mais um ponto. No total, foram obtidos 9 pontos.

Dessa  forma,  podemos  concluir  que  o  referido  aluno  apresenta  dificuldades  na

percepção  visual,  falhas  na  coordenação  visual  motora  e  tendência  à  inversão,  como  é

possível perceber no Quadro 4.

Quadro 4 – Resultados Testes ABC aluna Ingrid  – Escola B
Pontuação Teste 1 Teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 5 Teste 6 Teste 7 Teste 8
0 X X
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1 X X X
2 X X X
3

Total: 9 pontos
Fonte: dados da pesquisa.

O segundo aluno, no primeiro Teste conseguiu desenhar um quadrado com todos os

ângulos  retos,  bem como  as  outras  figuras  estavam perceptíveis,  conseguindo  então  dois

pontos. Com o segundo teste, o aluno repetir quatro nomes das sete figuras, somando mais

dois pontos. Já no teste de número três o aluno não obteve pontuação, pois as figuras não

foram reconhecidas. O quarto Teste somou ao aluno mais dois pontos, já que ele conseguiu

reproduzir quatro das sete palavras. No quinto teste, foram reproduzidas apenas duas ações e

nenhuma minúcia, não resultando em nenhum ponto. No sexto Teste, apenas quatro palavras

foram repetidas  corretamente,  somando  apenas  um ponto.  No sétimo  teste  Teste,  o  aluno

mostrou muita dificuldade em cortar sobre o traçado, não chegando nem à metade da figura,

fazendo com que somasse mais um ponto no valor total.  Por fim, com o útimo Teste ele,

conseguiu desenhar trinta bolinhas nas quadrículas, resultando em mais um ponto. 

Sendo assim, chegamos à conclusão de que  a criança apresenta falhas referentes à

coordenação  motora,  resistência  à  inversação  na  cópia  de  figuras,  memorização  visual,

coordenação  auditivo  motora,  capacidade  de  prolação,  resistência  à  ecolalia,  índice  de

fatigabilidade e vocabulário e compreensão geral, como demonstramos no Quadro 5:

Quadro 5 – Resultados Testes ABC aluno João – Escola B
Pontuaçã

o

Teste 1 Teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 5 Teste 6 Teste 7 Teste 8

0 X X
1 X X
2 X X X X
3

Total: 10 pontos
Fonte: dados da pesquisa.

Sendo  assim,  seguindo  nossa  proposta  metodológica,  após  a  aplicação  incial  dos

testes, retornamos à Escola B apenas na metade do quarto bimestre, para assim pordermos

traçar um comparativos  dos resultados entre a Escola A e Escola B, como mostraremos a

seguir. 
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4.5 Comparação dos resultados da aplicação dos Testes ABC

Na metade  do  quarto  bimestre,  retornamos  às  escolas  para  novamente  aplicarmos

testes com os alunos que,  então,  segundo a escala  de Lourenço Filho,  eram considerados

imaturos para a aprendizagem da leitura e da escrita.

A primeira escola em que retornamos foi a Escola A. Em uma conversa informal com

a  professora  da  classe,  perguntamos  sobre  o  rendimento  dos  alunos,  como  foi  o  seu

desenvolvimento nos seis meses que sucederam as atividades corretivas. Ela me informou que

o rendimento tinha aumentando consideralvemente, e ela acabou por adotar algumas práticas

como  as  atividades  de  relaxamento  e  de  respiração  em  sua  rotina  escolar,  mais

especificamente na volta do horário do lanche, quando geralmente os alunos chegam mais

agitados e é mais difícil de se concentrarem. 

Ao reaplicar os testes com a crianças da Escola A, foi possível chegar à conclusão de

que das seis crianças que inicialmente eram consideradas imaturas ou inferiores na escala de

Lourenço Filho,  e  apresentavam alguma dificuldade  de  aprendizagem,  cinco passaram de

inferior para mediano e superior. Apenas um aluno continuou com menos de onze pontos,

considerado imaturo para a aprendizagem da leitura e da escrita. A professora informou que o

mesmo ficou retido no primeiro ano. Todos os outros cinco alunos passaram do primeiro para

o segundo ano de escolaridade. Na Tabela 1, detalhamos o resultado de cada aluno da escola

A individualmente, antes da aplicação das atividades corretivas.
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Tabela 1 – Teste 1, Escola  A, antes da aplicação das atividades corretivas

Legenda

Alunos com pontuação superior na escala de Lourenço Filho

               Alunos com pontuação mediano na escala de Lourenço Filho

               Alunos com pontuação inferior na escala de Lourenço Filho

Pontuação

Aluno

Teste
1

Teste
2

Teste
3

Teste
4

Teste
5

Teste
6

Teste
7

Teste
8

TOTAL

1 -Ana 1 2 2 2 3 1 3 1 15
2-  Beatriz 3 2 1 1 1 1 1 1 11
3- Carlos 1 2 1 2 0 1 2 1 10
4-Deise 2 2 0 1 0 2 2 1 10
5-Elisa 2 1 1 1 0 2 3 1 11
6- Fabio 2 2 1 1 0 0 0 2 8
7-Gabriela 2 2 0 2 1 0 2 2 11
8-Heitor 3 2 1 2 1 2 3 1 15
9-Isabela 3 2 1 2 2 2 3 2 17
10- Jaqueline 3 1 3 2 2 2 3 2 18
11-Keila 2 2 2 2 1 1 3 2 15
12-Laura 2 3 2 1 1 2 3 1 15
13-Maria 2 2 1 1 2 2 3 1 15
14-Nathália 3 2 2 1 1 3 1 2 15

Fonte: dados da pesquisa.

Já  na  Tabela  2,  isolamos  apenas  os  seis  alunos  que  participaram  das  atividades

individuais, e como foi o rendimento de cada um. É possível perceber que antes, dos seis
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considerados imaturos para a aprendizagem da leitura e da escrita, apenas um continuou na

escala de inferioridade, dois passaram a ser considerados medianos e quatro estavam maduros

cognitivamente para serem alfabetizados.
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Tabela 2 – Teste 2, Escola  A, após a aplicação das atividades corretivas

Legenda
 Alunos com pontuação superior na escala de Lourenço Filho

               Alunos com pontuação mediano na escala de Lourenço Filho

               Alunos com pontuação inferior na escala de Lourenço Filho

                       
Pontuação

Aluno

Teste
1

Teste
2

Teste
3

Teste
4

Teste
5

Teste
6

Teste
7

Teste
8

TOTAL

2-  Beatriz 2 1 0 2 3 2 3 2 15
3- Carlos 3 2 2 2 3 2 3 2 19
4-Deise 2 2 2 2 3 2 3 3 19
5-Elisa 2 3 1 2 3 3 3 2 19
6- Fabio 2 1 1 0 0 2 3 2 11
7-Gabriela 2 2 1 2 2 2 2 2 15

Fonte: dados da pesquisa.

Na escola B, das 12 crianças que fizerem os Testes ABC, inicialmente, apenas uma

encontrava-se na escala superior de maturidade conginitiva para a aprendizagem da leitura e

da  escrita.  Cinco  eram  considerados  alunos  medianos  e  por  coincidência,  seis  foram

considerados imaturos para inciarem na aprendizagem da leitura e da escrita. Na Tabela 3

detalhamos o resultado individuais de cada aluno.
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Tabela 3 – Teste 1, Escola  B, após a aplicação das atividades corretivas

                                     
Pontuação

Aluno

Teste
1

Teste
2

Teste
3

Teste
4

Teste
5

Teste
6

Teste
7

Teste
8

TOTAL

1 -Alberto 2 2 0 2 0 1 1 2 10
2-  Bruna 2 2 0 1 0 2 2 2 11
3- Carolina 2 2 1 0 1 1 2 2 11
4-Diego 2 0 1 2 0 1 1 2 9
5-Eduardo 2 2 0 0 2 0 2 2 10
6- Fabiana 3 2 0 2 3 2 3 2 17
7-Géssica 2 1 0 2 1 1 3 2 13
8-Hiago 0 2 1 2 1 2 0 1 9
9-Ingrid 2 2 1 1 2 2 3 1 14
10- João 2 2 1 2 2 3 2 2 16
11-Kelly 1 2 2 1 3 2 3 2 16
12-Letícia 3 2 1 2 1 2 3 1



63

Legenda

Alunos com pontuação superior na escala de Lourenço Filho

               Alunos com pontuação mediano na escala de Lourenço Filho

               Alunos com pontuação inferior na escala de Lourenço Filho

Fonte: dados da pesquisa.

Ao retornarmos à escola, no meado do quarto bimestre, para reaplicarmos os Testes

ABC, detectamos que, dos seis alunos considerados imaturos apara aprendizagem da leitura e

da  escrita,  apenas  um tinha  ido  da  escala  inferior  para  a  escala  superior  de  maturidade

cognitiva  e  de aquisição  das  habilidades  necessárias  para a  aprendizagem da  leitura  e  da

escrita. Apenas um aluno foi para o nível mediano e quatro continuaram no nível inferior. 

Vale  ressaltar  que,  neste  caso,  os  alunos  contaram  com  a  prática  pedagógica  da

professora durante todo o ano letivo. É possível perceber que na escola onde foram realizadas

as atividades corretivas em comum com as aulas propostas pelo currículo da escola houve

uma mudança de resultados significativos quando comparada à escola que apenas contou com

o apoio do professor, mostrando assim, que naquela realidade escolar, as atividades propostas

por Lourenço Filho melhoram o rendimento escolar dos alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão do grande número de alunos que ingressam no primeiro e não conseguem

dominar  a leitura  e  a escrita  é  um fator  constaste  na rotina  dos professores  de Educação

Básica do país. Alunos evadidos e retidão são fatores constantes dentro de saula de aula. 

A partir dos dados analisados, percebemos a grande necessidade de uma mudança na

prática pedagógica das professores alfabetizadores o contexto educacional,  de modo geral,

precisa ser revisto, repensando, além de se fazer necessário realçar que a faixa etária de 6 anos

– ano de ingresso das crianças no 1º ano de escolaridade – não significa essencialmente a

maturidade  cognitiva  necessária  para  a  aquisição  das  habilidades  necessárias  para  a

aprendizagem da leitura e da escrita.
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Na década de 1920, Manoel Bergströn Lourenço Filho,  professor de psicologia  na

Escola Normal de Piracicaba, passa a atuar como o percursor da pedagogia científica, quando

passou a proclamar o que era Escola Nova. A elaboração dos Testes ABC pelo educador é um

dos  ícones  desse tempo.  Lourenço Filho foi  um educador  que  teve  participação  ativa  no

estudo  das  dificuldades  de  aprendizagem,  destacando-se  na  formulação  de  reformas

educacionais,  na divulgação do conhecimento científico da época,  além de um importante

papel na formação de professores.  Ao longo desta dissertação, buscamos analisar como as

ideias  de  Lourenço  Filho  podem se  mostrar  pertinentes  na  atual  conjuntura  da  educação

brasileira,  configurando-se  como  um  texto  extremamente  atual  mesmo  tendo  surgido  na

década de 1930. Podemos perceber que a psicopedagogia faz uso de testes psicopedagógicos

que  muito  se  assemelham  com  os  Testes  ABC,  quando  estudam  as  dificuldades  na

aprendizagem. 

Para que tal objetivo fosse alcançado, aplicamos os Testes ABC em uma turma de 1º

ano de duas escola, e apenas em uma delas desenvolvemos por seis meses  as atividades

corretivas.  Para tanto,  fomos  fiel  a  orientação  do autor,   para que pudéssemos  traçar  um

comparativo  daqueles  alunos que fizeram os  estudos individuais  com aqueles  que não os

fizeram. 

Sendo assim,  foi possível  concluirmos que cada criança apresenta peculiaridades  e

particularidades no que se refere ao ensino e à aprendizagem da leitura e escrita - fato esse

que  deve  ser  levado  em consideração  dentro  de  sala  de  aula.  Outro  fator  importante  de

ressaltar é a questão da maturidade cognitiva de cada aluno. A idade cronológica da criança,

nem sempre significa que els está madura para o aprendizado lecto-escrito.

Como enfatizado ao início, a questão que norteia esta pesquisa é: Os Testes ABC e as

atividades corretivas desenvolvidas por Lourenço Filho são pertinentes na atual conjutura da

alfabetização brasileira? Tal como foi observado no decorrer da pesquisa, o uso das atividades

corretivas  nas  crianças  em processo  de  alfabetização,  mostraram-se  capaz  de  auxiliar  no

aprendizado da leitura e da escrita.

Observamos também que as crianças que fizeram os estudos individuais propostos por

Lourenço  Filho  tiveram um rendimento  melhor  no  seu  processo  de  alfabetização  quando

comparados com aqueles que não os fizeram, confirmando assim a hipótese inicial.

Nesta pesquisa, podemos perceber que, a partir dos Testes ABC, é  possível orientar o

trabalho do professor tendo por base o nível de maturidade cognitiva de cada criança. No final
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desta pesquisa, pudemos comprovar a importância dos Testes ABC no cenário educacional,

principalmente quando trabalhado junto às práticas pedagógicas das professoras. 
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