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O valor preditivo da avaliação psicológica
para a alfabetização e o papel da pré-escola*

RESUMO ABSTRACT

O objetivo desta pesquisa foi determinar
que instrumentos poderiam predizer o suces-
so na alfabetização e qual a importância da
educação pré-escolar nesse processo. Foram
estudadas 62 crianças de 6 anos e 2 meses a
7anos e 10 meses,  de ambos os sexos e de
duas escolas públicas da cidade de São Pau-
lo. A amostra foi dividida em dois grupos,
um de crianças que cursaram a pré-escola e
outro de crianças que não cursaram a pré-
escola. No início do ano letivo foram aplica-
dos os seguintes testes: Teste Metropolitano
de Prontidão, Teste Gestáltico Visomotor de
Bender, Desenho da Figura Humana, Bate-
ria Piaget-Head. Ao final do ano letivo foi
feita a avaliação do desempenho escolar, por
meio de conceitos atribuídos pelas profes-
soras. A análise estatística dos resultados
mostra que a experiência de pré-escola foi
relevante para diferenciar os resultados dos
dois grupos no teste de Prontidão, no Ben-
der, na prova 2 de Head e no Desenho da
Figura Humana, assim como preparou ade-
quadamente as crianças para a aprendizagem
da leitura e da escrita.
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The objective of this research was to
determinate which tests could predict the
success in the reading and writing learning
process and the importance of preschool
education in this process. Sixty-two children
aged from 6 years and 2 months to 7 years
and 10 months, of both sexes from two public
schools in São Paulo City were studied. The
sample was divided into two groups in which
one group was of children who attended
preschool and the other group of children
who didn‘t attend preschool. At the
beginning of the academic year, the
Metropolitan Readiness Test, The Bender
Perceptual-Motor Gestalt Test, the Piaget-
Head Battery and Human Figure Drawing
were applied. At the end of the year, the
teachers assessed the school achievement.
The statistic analysis of the results showed
that the experience of preschool was relevant
on the results of the reading readiness test,
the Bender test, the Head-2 and the Human
Figure Drawing, as well as, it showed that
children were suitably prepared for the
reading and writing learning process.
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INTRODUÇÃO

Pensar a importância da prontidão
para a alfabetização no contexto clínico
constitui uma das reflexões que esse
trabalho propiciou, considerando que o
psicólogo clínico é, muitas vezes, con-
vocado a fazer uma avaliação psicoló-
gica de crianças com dificuldades de
aprendizagem escolar.

As novas descobertas no campo da
alfabetização mostram que a aprendiza-
gem da leitura e da escrita requer muito
mais do que a inteligência e as aptidões
perceptivas e motoras. As variáveis que
influem nesse processo são muito amplas
e complexas, ainda mais quando asso-
ciadas às condições de ensino da escola
pública em nosso meio, já tão amplamen-
te discutidas.

Observamos na literatura especializa-
da que a prontidão avaliada por meio de
testes padronizados parece ser um aspecto
muito pouco pesquisado ultimamente,
parecendo haver uma tendência em subs-
tituir esse conceito pelo de habilidades e
competências para a alfabetização. Con-
forme ressaltam Capovilla, A. G. S.,
Gütschow e Capovilla, F. C. (2002), dis-
pomos de um número limitado de ins-
trumentos normatizados, válidos e
fidedignos que possam ser usados por
clínicos e pesquisadores para avaliar lei-
tura, escrita e habilidades cognitivas re-
lacionadas à alfabetização.

Entre os aspectos avaliados pelos de
instrumentos padronizados, verificamos
que a maturidade percepto-motora, ava-
liada por meio do Teste de Bender
(1955), e o aspecto afetivo, avaliado com
o Desenho da Figura Humana, têm sido

temas de interesse nas pesquisas sobre
instrumentos preditores do desempenho
escolar. Essas pesquisas corroboram a
idéia de que a maturação e a afetividade
são variáveis importantes para a apren-
dizagem da leitura e da escrita. Cabe re-
lembrar que tanto a maturação como a
afetividade são elementos avaliados nos
testes de prontidão e, mais particularmen-
te, no Teste Metropolitano de Prontidão,
que tem como prova suplementar o “De-
senho de um Homem”. Isso mostra a
complexidade que envolve o conceito de
maturidade para aprender e a importân-
cia de sua compreensão no contexto es-
colar e em um psicodiagnóstico clínico.

Os estudos mais recentes têm aborda-
do as seguintes habilidades e competên-
cias para a alfabetização: a consciência
fonológica, a linguagem, o seqüenciamen-
to, o vocabulário, a memória, a cognição,
a cópia de formas geométricas. Elas têm
sido descritas como pré-requisitos para
a aprendizagem da leitura e da escrita
(Capovilla, A. G. S., Gütschow & Capo-
villa, F. C., 2002; Souza, 2001; Solér,
2001).  É importante ressaltar que o con-
ceito de prontidão ou de maturidade para
aprender envolve habilidades básicas
muito semelhantes a essas mencionadas,
indicando que há uma tendência de mu-
dança conceitual, porém conserva-se a
idéia básica de haver necessidade de al-
guns pré-requisitos para a criança ingres-
sar no processo de aprendizagem da
leitura e da escrita.

O início do precesso de escolarização

Durante muito tempo, em nosso meio,
a alfabetização se dava no ingresso da
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criança na escola, no ensino formal obri-
gatório. Só mais recentemente foi inicia-
da a educação infantil ou pré-escolar,
tendo grande expansão a partir dos anos
70. Mesmo assim, não é obrigatória e
ainda não é suficiente para atender a de-
manda.  Do ponto de vista da obrigato-
riedade do ensino, no Brasil, a criança
inicia a escolarização aos sete anos de
idade (Lei no. 9.394, 1996, art. 6º).

A compreensão da importância dos
primeiros seis anos de vida e dos princi-
pais aspectos do desenvolvimento bio-
psico-social nessa faixa etária datam de
uma época relativamente recente. Con-
forme ressalta Vectore (1989), nas pri-
meiras décadas do século passado, a
psicanálise muito contribuiu para se con-
siderar a importância emocional dos pri-
meiros anos de vida, ao destacar a relação
que há entre o que acontece nessa faixa
etária e a personalidade adulta. Na déca-
da de 20 Watson,  em uma abordagem
behaviorista do comportamento humano,
enfatizava a relevância da aprendizagem
nos primeiros anos de vida para a defi-
nição do adulto que a criança será mais
tarde. Nas décadas de 30 e 40, os estu-
dos psicogenéticos de Piaget e seus co-
laboradores foram de grande importância
para o conhecimento do desenvolvimen-
to cognitivo do pré-escolar.

Partindo de uma visão maturacionis-
ta, alguns autores (Antunha, [19--]; 1985;
Frostig, 1968, apud Fonseca & Mendes,
1987; Johnson & Myklebust, 1987; Lou-
renço Filho, 1971; Poppovic & Moraes,
1966; Witter, 1973) têm considerado que
aos sete anos de idade a criança adquiriu
a maturidade para iniciar a alfabetização.
Nessa idade, os processos psicológicos
e neurológicos necessários para a apren-
dizagem da leitura e da escrita já esta-
riam suficientemente desenvolvidos. Em
vista disso, a entrada na escola estaria
associada à maturidade da criança, o que
garantiria seu êxito escolar. A maturida-
de para a leitura e para a escrita foi ava-
liada inicialmente em termos da idade

mental da criança e os testes de inteligên-
cia muito contribuíram para o surgimento
dessa noção. No entanto, logo se consta-
tou que o diagnóstico da maturidade por
meio dos testes de inteligência não era
confiável, pois algumas crianças com re-
sultado baixo nesses testes eram bem-
sucedidas no processo de alfabetização,
enquanto outras crianças que apresenta-
vam uma classificação de inteligência
superior mostravam dificuldades para ler
e escrever. Concluiu-se, então, que a in-
teligência não era o fator mais importante
para a criança ser alfabetizada.

A partir desse pressuposto, surgiram
os testes de Prontidão que avaliam a lin-
guagem e os aspectos perceptivos e mo-
tores da criança. Destacam-se entre estes
o Teste Metropolitano de Prontidão,
construído por Gertrude H. Hildreth e
Nellie L. Griffiths, em Nova York, no ano
de 1949 e padronizado para o nosso meio
por Ana Maria Poppovic em São Paulo,
em 1966. Em nosso meio, Lourenço Fi-
lho já havia construído o Teste ABC, em
1931, com o mesmo objetivo de avaliar
a maturidade necessária à aprendizagem
da leitura e da escrita.

 O conceito de prontidão para a alfa-
betização é similar à noção de maturida-
de para aprender. Na prática pedagógica
esse conceito teve como conseqüência a
redefinição dos objetivos da pré-escola
como educação preparatória para o en-
sino elementar. Ou seja, a pré-escola
passou a estimular as habilidades consi-
deradas importantes para o progresso da
criança na aprendizagem da leitura e da
escrita. Essas habilidades são intelectuais,
afetivas, sociais, físicas e funções espe-
cíficas (Poppovic & Moraes, 1966).
Para os autores da perspectiva matura-
cionista, o início da escolarização deve-
ria anteceder a alfabetização, tendo como
objetivo instrumentalizar a criança para
essa aquisição.

Mais recentemente, os estudos de
Ferreiro e colaboradores trazem a opor-
tunidade de se rever a noção de maturi-
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dade vigente na prática do ensino tradi-
cional. Ferreiro (1993), cuja preocupa-
ção central é com os aspectos
construtivos da escrita, defende a entra-
da na escola bem antes dos sete anos, pois
considera importante que a criança este-
ja em contato com materiais escritos para
que possa descobrir o valor social da es-
crita antes da escolarização formal. Sen-
do a criança sujeito ativo no processo de
construção do conhecimento, a interação
com a língua escrita fará com que des-
cubra a escrita como um sistema com-
plexo de símbolos e signos. A criança
percorre um longo caminho até desco-
brir a escrita como representação da lin-
guagem, bem como a importância da
mesma para sua vida cotidiana. Então, a
criança é a protagonista do seu processo
de aprendizagem, cabendo à escola, re-
presentada pela professora, a função de
ser mediadora em relação aos conheci-
mentos acumulados culturalmente pelas
civilizações.

A teoria psicanalítica, por sua vez,
tem dado grande valor ao desenvolvi-
mento da criança como fator importante
para o início da escolarização. A preo-
cupação dos teóricos da psicanálise não
é especificamente com a maturidade para
aprender a leitura e a escrita, mas sim
com o momento em que a criança está
preparada para afastar-se temporaria-
mente de casa. Assim, sugere que o mo-
mento mais adequado para iniciar a
escolarização é por volta dos cinco anos,
uma vez que nesse período a individua-
ção da criança está mais desenvolvida
com a possibilidade de elaboração do
complexo de Édipo (Freud, 1976). A
passagem pelo complexo de Édipo faz
com que a criança desloque seus inte-
resses do campo do conhecimento do
corpo para a cultura, o que muito favo-
rece a aprendizagem escolar.

Sendo o ingresso na escola o primei-
ro afastamento temporário de casa, isso
pressupõe a possibilidade de a criança
deslocar para outras pessoas os afetos vi-

venciados com os familiares. A esse res-
peito, Ajuriaguerra [19--] sugere que a
entrada na escola deve ser vista tanto na
perspectiva da criança, como na dos pais.
Para a criança, entrar na escola é entrar
em um mundo novo, no qual adquirirá
conhecimentos cada vez mais comple-
xos, que lhe serão necessários em uma
dada sociedade, e cujas bases serão in-
dispensáveis a seu futuro desenvolvimen-
to. Porém, a escola além de sistematizar
o conhecimento para a criança, deveria
favorecer sua socialização. A escola re-
presenta uma nova realidade com regras
preestabelecidas, na qual a criança vai
assumir responsabilidades até então des-
conhecidas. A escola representa também
um campo novo de experiências no qual
a criança revive e assume suas relações
familiares sob novas formas, o que re-
presenta um grande progresso em seu
desenvolvimento. Já na perspectiva dos
pais, a entrada na escola consiste em uma
recolocação de seus problemas pessoais.
Assim, podem sentir esse momento de
várias maneiras: como uma separação,
como um início de autonomia para a
criança, como uma transferência de au-
toridade oficialmente reconhecida e à
nova sociabilidade, como uma ameaça à
unidade  do grupo familiar.

Nessa perspectiva, os pais vão desem-
penhar um papel muito importante no
interesse da criança em relação à escola.
E a criança, por sua vez, identificada com
o desejo dos pais aceitará ou não a esco-
la, seja pelo valor que os pais atribuem à
alfabetização, seja pela necessidade de
uma certa autonomia, ou por considerar
a escola uma nova aventura e uma pos-
sibilidade de fazer amizades.

Soifer (1989) atribui grande valor à
função da família na escolarização dos
filhos. A família constitui a primeira ins-
tituição na qual a criança aprende a amar,
a fazer trocas e a construir experiências
com as quais cada vez mais descobrirá o
mundo. Assim, a família em seu cotidia-
no fornece à criança o modelo básico de
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ensino e aprendizagem que servirá de
alicerce para a aprendizagem escolar.

Se considerarmos a escola como con-
tinuação do lar, ao iniciar a escolariza-
ção a criança deveria ter a oportunidade
de continuar brincando, só que agora
incluindo letras, palavras e números. Des-
sa maneira, a escola estaria garantindo a
adaptação da criança com recursos que
lhe são conhecidos e cumprindo a fun-
ção de agente socializador para, aos pou-
cos, imprimir suas características na
modificação das necessidades e desejos
infantis.

A família e a escola (e a pré-escola)
seriam, portanto, elementos importantes
no processo de maturação e aprendiza-
gem da criança, sendo a escola o elemen-
to facilitador quando parte da concepção
de que a criança é um ser ativo no pro-
cesso de construção do conhecimento.

OBJETIVO

a) Verificar se há diferença estatistica-
mente significante entre as crianças
que cursaram e as que não cursaram
a pré-escola, nos resultados dos tes-
tes: Teste Gestáltico Visomotor de
Bender; Bateria Piaget-Head; Dese-
nho da Figura Humana; Teste Metro-
politano de Prontidão.

b) Estabelecer a correlação entre os resul-
tados dos testes com o Desempenho
Escolar avaliado pelas professoras, de
modo a identificar seu valor preditivo.

MÉTODO

a) Sujeitos
Foi utilizada uma amostra composta

de 62 crianças de duas escolas perten-
centes à rede oficial de ensino do Estado
de São Paulo, freqüentando a 1ª série do
1º grau (atual ensino fundamental) e de

faixa etária entre 6 anos e 2 meses e 7
anos e 10 meses. A amostra foi constituí-
da de dois grupos, um de 31 crianças que
cursaram a pré-escola e outro de 31 crian-
ças que não a cursaram.

b) Instrumentos
1. Teste Metropolitano de Prontidão -

Forma R (TMP).
2. Desenho da Figura Humana (DFH),

avaliado pelos Indicadores Emocio-
nais e Maturacionais de Koppitz
(1973).

3. Teste Gestáltico Visomotor de Ben-
der, avaliado de acordo com o sistema
de pontuação proposto por Koppitz
(1989), e a tabela de “Dados Norma-
tivos Brasileiros para a Escala de Ma-
turação do Bender”, proposta por
Kroëff (1988).

4. Bateria Piaget-Head. (Galifret-Granjon,
1981).

5. Entrevista com as professoras para ve-
rificação do Desempenho Escolar
(DE) das crianças, que foi classifica-
do em Bom (DE+), Médio  (DE) e In-
satisfatório (DE-).
Além disso, foram consultados os ar-

quivos da escola para verificar a escola-
rização anterior da criança.

c) Procedimento
As aplicações dos instrumentos foram

conduzidas pela própria pesquisadora,
em uma sala reservada dentro das esco-
las para esse fim.

No início do ano letivo foi feita a apli-
cação do TMP e, em seguida, foram apli-
cados os demais testes na seguinte
ordem: Desenho da Figura Humana, Tes-
te de Bender e Bateria Piaget-Head. Ape-
nas a aplicação do TMP foi coletiva, em
grupo de no máximo 6 crianças.

Quanto à avaliação dos testes foram
seguidas as instruções contidas nos ma-
nuais. Apenas para a correção do TMP
foi feita uma mudança, com base nas
sugestões de Oliveira (1986), isto é, no
subteste de sentenças  foram aceitas duas
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respostas para o item do homem aleija-
do, a cadeira de rodas e as muletas.

Para a análise dos resultados, foi rea-
lizado um tratamento estatístico no qual
foram calculadas as freqüências, médias,
desvios-padrão e teste “t” de Student dos
pontos brutos de todos os alunos.

RESULTADO

A Tabela 1 apresenta as médias e os
desvios-padrão dos pontos brutos dos
dois grupos e os testes “t”, com respecti-
vo nível de significância  para os três
resultados do Teste Metropolitano (pron-
tidão de Leitura, de Números e Total),

do Bender, dos quatro resultados parciais
e total do Piaget-Head e dois do DFH
(Indicadores Maturacionais e Emocio-
nais). Foram significantes as diferenças
entre as crianças com e sem pré-escola
nos três resultados do Teste Metropoli-
tano, no Bender, no Head 2 e nos Indi-
cadores Maturacionais do DFH. Os
resultados das crianças com pré-escola
foram superiores às sem pré-escola, mos-
trando a importância da pré-escola no de-
senvolvimento das capacidades medidas
por esses testes. No Bender e nos Indi-
cadores Emocionais do DFH o número
de pontos do grupo SP foi maior, porque
nesse caso o maior número de pontos
indica um resultado pior.

Tabela 1
 Resultado do teste “t” entre os grupos Sem Pré-escola (SP) e Com Pré-escola (CP)

para a amostra total.

SETSET
PSopurG PCopurG

"t" .giS
aidéM PD aidéM PD

-PMT
arutieL 05,63 03,51 02,74 01,21 450,3 10,0<P

-PMT
soremúN 05,01 28,5 02,51 83,5 203,3 200,0<P

latoTPMT 06,35 04,22 08,07 04,91 232,3

REDNEB 00,11 54,4 85,8 60,4 732,2 10,0<P

TEGAIP 02,11 06,3 05,21 23,4 782,1 40,0<P

1-DAEH 03,21 63,4 02,41 06,5 194,1 SN

2-DAEH 47,5 91,3 20,8 87,4 902,2 SN

3-DAEH 00,6 06,2 73,6 65,3 764,0 40,0<P

H-P 03,53 98,8 08,93 01,11 267,1 SN

MI-HFD 32,4 51,1 18,4 50,1 470,2 SN

EI-HFD 31,2 75,1 77,1 54,1 839,0 50,0<P
SN

NS= Não Significante
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Para entender melhor a relação entre
esses testes e a educação pré-escolar,
serão apresentados, separadamente, os
resultados dos testes que apresentaram
diferenças estatisticamente significantes.

a) Teste Metropolitano de Prontidão
(TMP)
No TMP, as classificações dos resul-

tados médio (M),  médio superior (MS)
e superior (S) indicam que a criança apre-
senta os pré-requisitos necessários para
obter sucesso na aprendizagem da leitu-
ra e da escrita. A classificação médio in-
ferior (MI) indica que provavelmente
terá dificuldade nessa aprendizagem; e
a inferior (I) indica grande probabilida-
de de fracasso sob condições comuns de
instrução (Poppovic, 1966).

Figura 1
Freqüência percentual em relação
à classificação de cada grupo na

Prontidão Total (PT).

A Figura 1 mostra a freqüência per-
centual de cada classificação no resulta-
do de prontidão total do TMP dos dois
grupos. As crianças sem pré-escola tive-
ram uma maior freqüência na classifica-
ção inferior (48%), o que também
ocorreu para a Prontidão de Leitura (PL)
e de Números (PN). Enquanto entre as
crianças com pré-escola a concentração
se dá na classificação média (42%), re-
sultado também semelhante em PL e PN.
Ou seja, há predominância de resultados
mais favoráveis para o grupo com pré-
escola. Considerando que a classificação
inferior indica a previsão de fracasso na

aprendizagem da leitura e da escrita, o
grupo sem pré-escola apresenta percen-
tuais menos favoráveis para essa apren-
dizagem do que o grupo com pré-escola.

b) Teste de Bender

Figura 2
Freqüência percentual em relação

à classificação de cada grupo
no teste de Bender.

I        MI      M       MS      S

M-          M           M+
A Figura 2 mostra a porcentagem dos

dois grupos em relação às normas do tes-
te, classificadas em média, abaixo da
média e acima da média. A análise des-
se resultado mostra que no grupo com
pré-escola há grande concentração de
crianças na classificação média (74%),
enquanto as do grupo sem pré-escola se
distribuem em igual quantidade entre as
classificações abaixo da média (48%) e
média (48%), ou seja, a concentração de
pontos do grupo sem pré-escola está en-
tre a média e abaixo da média.

c) A Prova Head-2
A análise dos resultados na prova

Head-2, apresentados na Figura 3 mostra
que 58% das crianças que não cursaram a
pré-escola concentram-se na classificação
abaixo da média, enquanto as crianças que
cursaram a pré-escola encontram-se pre-
dominantemente na classificação média
(42%).

Apesar de a prova 2 de Head ser um
teste evolutivo, a educação pré-escolar
parece estar influenciando a realização
dessa prova.
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d) Indicadores Maturacionais do DFH
A Tabela 2 apresenta as freqüências

bruta e percentual dos Indicadores Ma-
turacionais do DFH dos grupos sem e
com pré-escola e a freqüência percen-
tual média dos dois sexos da amostra de
Koppitz (1973) na idade de 7 anos. O
grupo CP, de um modo geral apresenta
freqüências superiores ao grupo SP, es-
pecialmente nos itens sobrancelhas/pes-
tanas, cabelos, pescoço, braços em duas
dimensões, pernas em duas dimensões e
mãos.M-          M           M+

Tabela 2
Freqüência absoluta e porcentagem dos Indicadores Maturacionais

 dos dois grupos e porcentagem da Amostra de Koppitz (1973).

Figura 3

snetI
PS PC ztippoK

F % F % %
açebaC.1 13 001 13 001 001

sohlO.2 13 001 13 001 001
salipuP.3 7 22 9 92 54

.tseP/.cnarboS.4 6 91 21 93 94
ziraN.5 32 47 42 77 29

saniraN.6 1 3 3 01 51
acoB.7 09 03 79 09 99

soibálsioD.8 3 01 1 3 7
sahlerO.9 4 31 2 6 03

solebaC.01 42 77 92 39 58
oçocseP.11 01 23 22 17 95

oproC.21 03 79 13 001 99
soçarB.31 82 09 03 79 89

.mid2:soçarB.41 22 17 82 09 98
oxiab/psoçarB.51 7 32 4 31 85

.gilsoçarB.61 1 3 – – 62
olevotoC.71 1 3 – – 5

soãM.81 01 23 41 54 45
sodeD.91 32 47 62 48 47

soded5.02 2 6 3 9 83
sanreP.12 03 79 13 001 99

.mid2:sanreP.22 41 54 62 48 58
ohleoJ.32 – – – – 1

séP.42 03 79 72 78 19
.mid2:séP.52 82 09 62 48 93

lifreP.62 – – – – 31
apuoR.72 62 48 62 48 14

)saçep3/2(apuoR.82 21 93 51 84 73
)saçep4+(apuoR.92 1 3 2 6 32

oãçroporP.03 – – 2 6 02
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e) A educação pré-escolar e o desem-
penho escolar na 1ª série.
A Tabela 3 mostra a freqüência dos

conceitos escolares atribuídos pelas pro-
fessoras às crianças dos dois grupos. A
quantidade de alunos avaliados pelas pro-
fessoras é menor no grupo SP porque uma
das crianças foi transferida de escola antes
do final do ano letivo e a professora prefe-
riu não atribuir nenhum conceito a ela.

Observa-se que no grupo com pré-
escola a porcentagem de alunos nas clas-
sificações média e acima da média, isto
é, que aprenderam a leitura e a escrita
corresponde a 84%. Apenas 16% dos
alunos desse grupo não obteve resulta-
dos satisfatórios na aprendizagem da lei-
tura e da escrita no ano letivo. No grupo
SP, menos da metade (47%) aprendeu a
leitura e a escrita.

f) Correlação entre os conceitos esco-
lares e os resultados dos testes.
Para verificar a existência de corre-

lação entre os conceitos escolares e os
demais testes utilizados, foi feita a cor-
relação de postos de Spearman, que mos-
tra que apenas os resultados da prontidão
e a prova 2 de Head apresentaram corre-
lação estatisticamente significante com
os conceitos escolares, simultaneamen-
te nos dois grupos e na amostra total. As
correlações do TMP para a amostra to-
tal foram 0,70 para Prontidão em Leitu-
ra, 0,73 para Números e 0,74 para a
Prontidão total. A correlação com a Pro-
va Head 2 foi de 0,41. Também foram
significantes na amostra total, mas não
para os três grupos, as correlações com
o Bender (-0,27), com o total do resulta-
do do Piaget (-0,24), com a Prova Head
1 (0,27) e com o total do Piaget-Head
(0,37). No grupo SP foi significante tam-

Tabela 3
Freqüência absoluta e porcentagem dos grupos nos conceitos escolares.

otiecnoC
PS PC latoT

F % F % F %

+ED 5 71 9 92 41 32

D 9 03 71 55 62 34

-ED 61 35 5 61 12 43

N 03 001 13 001 16 001

CONCLUSÃO

Os resultados da pesquisa possibili-
taram concluir que a maturidade para
aprender constitui um fator muito impor-
tante para a aquisição da leitura e da es-
crita, pois a maior parte das crianças que
não foi alfabetizada, não apresentava
prontidão no início do ano letivo. Além
disso, a maturidade observada sofre a
influência da educação pré-escolar. Ape-
sar da precariedade de funcionamento
das pré-escolas públicas e do pouco
preparo pedagógico das educadoras, a
pré-escola cumpre uma função muito im-
portante quanto à socialização e ao trei-

bém a correlação com a prova  Head 1
(0,38). No Grupo CP foram significan-
tes também as correlações com o Piaget-
Head total (0,36) e com IM do DFH (0,47).
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no preparatório para o ensino na primei-
ra série, considerando o modelo de ensi-
no vigente nas séries iniciais.

Outrossim, é importante também con-
siderar o que a pré-escola representa para
a criança. Quando a pré-escola se cons-
titui em uma experiência interessante, a
criança investe seus melhores esforços
para ampliar seu universo com novos
conhecimentos. Então, torna-se interes-
sante para ela ter um outro lugar onde
pode construir e reconstruir os objetos
que estão a sua volta para melhor se in-
tegrar ao mundo. A conquista da inde-
pendência em relação aos pais e a
autonomia que advém dessa experiência
são muito enriquecedoras para seu de-
senvolvimento global. A independência
e a autonomia se realizam no espaço afe-
tivo entre a criança e o outro, fazendo
com que a criança aumente ainda mais a
percepção de si mesma e do outro, tor-
nando a experiência de busca do conhe-
cimento ainda mais interessante.

Portanto, a estimulação fornecida
pela pré-escola associada ao interesse da
criança pelas atividades desenvolvidas,
são conjuntamente relevantes para favo-
recer a sua maturidade, corroborando a
idéia de que a família e a pré-escola são
elementos fundamentais para o seu de-
senvolvimento. Isso explica porque as
crianças que freqüentaram a pré-escola,
apresentaram resultados melhores quan-
to à prontidão para a alfabetização, quan-
to à organização percepto-motora, quanto
à orientação espacial do corpo e quanto
aos detalhes esperados na representação
gráfica da Figura Humana.

Quanto aos instrumentos utilizados,
concluiu-se que o Teste Metropolitano
de Prontidão é o melhor teste preditor
do desempenho escolar.

O Teste de Bender, apresenta correla-
ção significante, mas baixa, com o desem-
penho escolar. A correlação encontrada é
negativa, porque os pontos desse teste
avaliam erros e não acertos. A compara-
ção entre os resultados dos dois grupos

revela que a maturação percepto-motora
é fortemente influenciada pelo treino das
crianças na pré-escola com materiais grá-
ficos. Resultados baixos no Bender po-
dem indicar uma aprendizagem mais
lenta, ou mesmo uma imaturidade “nor-
mal” que será recuperada no decorrer
do ano, não implicando necessariamen-
te em dificuldade para aprender (Koppitz,
1975). Isso corrobora a literatura que
mostra que não é somente o treino gráfi-
co que ajuda a criança na aprendizagem
da leitura e da escrita.

Quanto à bateria Piaget-Head, ela é
composta por testes cujos resultados de-
pendem da idade. Desse modo, apenas a
prova 1 (conhecimento de direita e es-
querda em si mesmo) e 2 (conhecimento
sobre o observador) de Piaget e a prova
2 de Head são relevantes nesse estudo,
pois apenas essas duas provas são dis-
criminativas para a idade de 6 e 7 anos.
A prova 3 de Piaget (posição relativa de
três objetos) só é bem realizada aos 10
anos. As provas de Head consistem na
imitação dos movimentos do observador
face a face (Head 1), execução dos mo-
vimentos mediante ordem oral (Head 2)
e imitação mediante figuras esquemáti-
cas (Head 3). Segundo Galifret-Granjon
(1981) a prova Head 1 é bem executada
a partir dos 9 anos, a Head 2 a partir dos
7 anos e a Head 3 aos 10 anos. É impor-
tante ressaltar que o resultado da prova
1 de Piaget revelou que o conhecimento
da direita e da esquerda no próprio cor-
po ocorreu a partir da aprendizagem in-
formal, enquanto o resultado da prova 2
de Piaget e da prova 2 de Head mostrou
que a orientação espacial direita-esquer-
da sofreu a influência da experiência pré-
escolar. Assim a correlação negativa
obtida com o resultado total da prova de
Piaget pode se dever ao fato de que não
se espera sucesso na prova 3 nessa ida-
de. Então, a estimulação que as crianças
receberam em casa ajudou no conheci-
mento do próprio corpo, mas não foi su-
ficiente para ampliar esse conhecimento



92  –  PSIC - Revista de Psicologia da Vetor Editora, Vol. 3, nº.2, 2002, pp. 82-94

ao nível da orientação espacial mais
global.

Sugere-se que seria importante dar
mais ênfase ao desenvolvimento psicomo-
tor das crianças, na pré-escola e na esco-
la. A ênfase a este desenvolvimento não
seria no sentido de treinar habilidades iso-
ladas, mas de favorecer a experiência cor-
poral da criança. O conhecimento do
próprio corpo é uma experiência impor-
tante para a aprendizagem da leitura e da
escrita e, em especial, para a vida.

Outra conclusão importante em rela-
ção à prova 2 de Head é  quanto à corre-
lação significante com o desempenho
escolar, ou seja, a orientação espacial do
corpo é um aspecto relevante para a
aprendizagem da leitura e da escrita. Isso
pressupõe que a criança precisa ter a per-
cepção adequada das letras, uma vez que
muitas delas, pela similaridade da for-
ma, mudam de significado de acordo com
a orientação no espaço. Quando a criança
ainda não apresenta a orientação espacial
em seu próprio corpo, não consegue dis-
criminar a orientação das letras pareci-
das. Possivelmente, isso transforme a
leitura em uma atividade muito difícil e
frustrante para a criança. Porém, sugere-
se que sejam realizadas novas pesquisas
com essa prova, pois o Head-2 associa-
do à aprendizagem escolar é uma prova
pouco investigada.

Quanto à imagem corporal, apenas os
Indicadores Maturacionais mostram-se
relevantes para diferenciar as crianças
sem e com pré-escola. Mesmo assim,
havendo correlação significante com o
desempenho escolar apenas no grupo
com pré-escola. Pode-se então concluir
que os indicadores emocionais propos-
tos por Koppitz (1973) fornecem poucas
informações para se obter conhecimen-
to mais amplo das crianças no processo
de aprendizagem escolar. Em seus estu-
dos, a própria Koppitz não especifica
com clareza as noções de maturidade e
afetividade pesquisadas.

O estudo da imagem corporal por
meio do Desenho da Figura Humana é
ao mesmo tempo muito interessante e
complexo, pois trata-se de uma prova que
analisa diversos aspectos que estão rela-
cionados à inteligência, à motricidade e
à afetividade, bem como à adaptação
emocional e social da criança e ao seu
modo de viver (Abraham, 1963).

Assim, a análise do DFH por meio
dos indicadores de Koppitz é importan-
te para informar sobre a maturação das
crianças, porém só se relacionou ao fu-
turo desempenho escolar nas crianças
que passaram pela experiência pré-esco-
lar. Isso provavelmente se deve ao em-
pobrecimento dos desenhos das crianças
que não tiveram oportunidades freqüen-
tes para desenhar, dessa forma o teste não
foi discriminativo.

Retomar a discussão sobre a impor-
tância da prontidão para a alfabetização
resgata a importância dos aspectos psi-
comotores para a alfabetização, em es-
pecial a constatação de que a orientação
espacial é um pré-requisito importante
para a alfabetização. A noção de pré-re-
quisitos para a alfabetização tem sido
vista, atualmente, com um certo precon-
ceito, como se fosse uma noção ultrapas-
sada. No entanto, os resultados desta
pesquisa mostram a relevância do desen-
volvimento desses aspectos na Pré-esco-
la. Em nosso meio a rede particular de
ensino converteu, informalmente, a pré-
escola em um pré-requisito para o ingres-
so na 1ª série. Isso indica que a criança
precisa de uma preparação antes de
entrar na escolarização formal, tornan-
do-se muito interessante quando essa
preparação engloba tarefas que fazem
sentido para a própria criança.

É importante que a criança, na pré-
escola, esteja em contato com materiais
escritos para compreender a importân-
cia social da escrita, assim como é im-
portante que a criança esteja em contato
com o seu corpo como sendo a experiên-
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cia elementar da sua maturação. Então,
em cada etapa de seu desenvolvimento a
criança adquire experiências que preci-
sa integrar para melhor se adaptar ao
mundo. Afinal, o sujeito que aprende é
o sujeito que está no mundo.

Para finalizar, consideramos que os
resultados dessa pesquisa podem consti-
tuir uma contribuição tanto para a escola,
como para  os psicólogos que trabalham
com testes psicológicos e com crianças
que apresentam dificuldades escolares.
Para a escola, porque essa pesquisa mos-
trou a importância de se considerar a ma-
turidade para aprender como um requisito
básico para a aquisição da leitura e da

escrita. A escola pública, seguindo o
exemplo da escola particular, não deve-
ria matricular na primeira série a criança
que não fez pré-escola. Assim, a escola
estará contribuindo para que a criança não
vivencie a experiência de frustração e fra-
casso em seu primeiro ano escolar.

Recomenda-se aos psicólogos que uti-
lizam os testes Metropolitano de Pronti-
dão, Teste de Bender, Desenho da Figura
Humana e Piaget-Head considerarem a
influência da aprendizagem escolar sobre
os resultados desses instrumentos. Desse
modo, poderá ser ampliado ainda mais o
conhecimento sobre a criança em sua his-
tória de aprendizagem.

Encaminhado em 06/05/03
Aceito em 11/06/03
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