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DISCUSSÃO

A finalidade da presente pesquisa foi realizar os estudos de

padronização, validade e precisão do Desenho da Figura Humana, pelo

Desenho do Homem, avaliado pelas propostas clássicas de Goodenough-Harris

e de Koppitz, de modo a oferecer um instrumento atualizado para avaliação

intelectual de crianças.

A análise de variância é um procedimento estatístico que compara as

médias dos fatores, no caso: idade, sexo e tipo de escola, bem como a

interação entre esses fatores, verificando se as diferenças encontradas são

estatisticamente significantes (Sarti, 1999).

Este procedimento indicou que a faixa etária com amplitude de seis

meses não apresentou diferenças significantes entre faixas etárias vizinhas.

Porém, quando os grupos foram ampliados, considerando-se as faixas etárias

com amplitude de um ano, foram constatadas diferenças significantes entre os

grupos. Isto ocorreu tanto para a avaliação Goodenough-Harris quanto para a

de Koppitz. Por essa razão as normas são apresentadas por idade, com faixa

etária de um ano, nas duas escalas de avaliação.

Esse resultado difere do obtido nas padronizações para as crianças da

cidade de São Paulo para o Teste das Matrizes Progressivas Coloridas de

Raven (Angelini, Alves, Custódio, Duarte e Duarte, 1999) e para a Escala de

Maturidade Mental Colúmbia (Alves e Duarte, 1993), nos quais as normas são

apresentadas para faixas etárias com amplitude de seis meses.
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Em seu trabalho, Alves (1979) apresentou normas para faixas etárias

de seis meses, enquanto Harris (1963) considerou faixas com amplitude de um

ano.

Comparando-se os resultados do Goodenough-Harris da presente

pesquisa com os de Harris, pode-se observar que as crianças paulistanas

tiveram resultados mais baixos, variando de 2,4 a 9,2 pontos. As diferenças

foram estatisticamente significantes, o que pode ser observado na Tabela 44 e

na Figura 1.

Tabela 44. Médias e Desvios-Padrão (DP) de pontos G-H por
idade, com amplitude de um ano, na amostra de São Paulo (SP)

e na de Harris (1963) e testes t
SP Harris (N = 300) SP x

Harris
IDADE Média DP N Média DP t

5 11,26 4,18 194 13,8 4,67 6,282*

6 14,80 5,12 222 19,7 5,68 10,295*
7 19,18 5,83 227 21,6 6,78 4,388*
8 22,50 5,92 201 26,3 7,99 6,095*

9 24,09 6,06 225 30,0 8,53 9,261*
10 26,75 7,67 223 36,0 10,32 11,736*
11 28,01 7,40 248 37,6 10,67 12,355*

* significante a 0,001

Pela Figura 1 pode ser constatado que as diferenças entre os dois

grupos tornam-se maiores com o aumento da idade.
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Figura 1. Médias de pontos G-H por idade, com amplitude de um ano, na

amostra de São Paulo (SP) e na de Harris (1963)

Uma das explicações possíveis para que os dados de Harris tenham

sido mais altos deve-se ao fato de que a média de idade de suas faixas etárias

é três meses mais velhas do que as desta pesquisa, por exemplo o ponto médio

da idade de 5 anos é 5 anos e 6 meses para Harris e 5 anos e 3 meses para

esta pesquisa.

Também se deve levar em conta as críticas citadas por Alves (1979)

feitas por Vane (1967) e Levine e Gross (1968), de que a amostra usada por

Harris (1963) estava um pouco acima do nível intelectual médio das crianças

americanas, o que contribui para a diferença entre as crianças paulistanas e as

americanas.
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Para eliminar as diferenças das médias dos grupos etários entre esta

pesquisa e a de Harris, os resultados desse autor foram comparados com as

faixas etárias com amplitude de seis meses, coincidindo assim os pontos

médios dos grupos. O resultado é apresentado nas Tabelas 45 e 46.

Tabela 45. Comparação entre os resultados da amostra de
São Paulo (SP) e a de Harris (1963) por idade com amplitude

de seis meses e testes t
SP Harris (N=300) SP x Harris

IDADE Média DP N Média DP t
5,5 11,90 4,26 94 13,8 4,67 3,670*
6,5 15,88 5,24 116 19,7 5,68 6,488*
7,5 20,35 5,72 107 21,6 6,78 1,838
8,5 22,75 5,76 100 26,3 7,99 4,793*
9,5 23,72 6,24 113 30,0 8,53 8,169*

10,5 26,80 7,62 119 36,0 10,32 9,989*
11,5 27,78 7,35 123 37,6 10,67 10,821*

* significante a 0,001

Os resultados dos testes t indicam que as médias de Harris foram

significantemente maiores em todas as idades, exceto aos 7 anos e meio.

A Tabela 46 apresenta a comparação entre as médias desta pesquisa e

as obtidas por Alves (1979) para faixas etárias de seis meses. Embora as

médias de Alves (1979) tendam a ser superiores às desta pesquisa, as

diferenças não foram significantes. Convém lembrar que na pesquisa de Alves

metade da amostra pertencia ao nível socioeconômico médio-alto e, nesta, uma

porcentagem menor de crianças são de escolas particulares, ou seja, de nível

socioeconômico médio-alto, o que contribuiu para a pequena diferença

encontrada, ainda que não significante.
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Esse resultado indica que não houve uma mudança significativa nos

resultados, comparando-os com os de Harris, apesar do intervalo de tempo

ocorrido entre as duas pesquisas.

Tabela 46. Comparação entre a Amostra (SP) e a de Alves (1979), testes t
e significância por idade com amplitude de seis meses

SP Alves (N=80) SP x Alves
IDADE Média DP Média DP t (α)

5 10,65 4,04 11,31 5,22 0,924 NS
5,5 11,90 4,26 12,22 5,44 0,424 NS
6 13,62 4,75 14,58 4,73 1,360 NS

6,5 15,88 5,24 17,10 6,37 1,406 NS
NS: não significante

Os resultados obtidos nesta pesquisa mostraram um aumento na

pontuação média em função do aumento da idade, o que ocorreu nas diversas

pesquisas com o DFH relatadas que investigaram essa variável: Alves (1979),

Hutz & Antoniazzi (1995), Sarti (1999), Wechsler (2003). Eles encontraram

diferenças em relação às tabelas americanas originais apresentadas tanto por

Harris (Alves) quanto por Koppitz (Hutz e Antoniazzi e Sarti), o que ressalta a

necessidade de estabelecer normas específicas para uma determinada

população e o cuidado para com resultados de pessoas com características

diferentes das da população de amostra em que as normas foram

estabelecidas.

O aumento nos pontos médios que ocorre com o aumento da idade é

uma comprovação de que o teste está avaliando uma variável relacionada ao

desenvolvimento, confirmando assim a validade do teste Goodenough-Harris.

As Tabelas 47 e 48 mostram a comparação entre os resultados de Hutz

e Antoniazzi (1995) e os da presente pesquisa em relação ao total de pontos da
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avaliação Koppitz, para faixas etárias com amplitude de seis meses e de um

ano. A Figura 2 ilustra essa comparação, considerando-se as faixas etárias com

amplitude de um ano.

Tabela 47. Médias e Desvios-Padrão (DP) de pontos na avaliação Koppitz
por idade, com amplitude de seis meses, na amostra de São

Paulo (SP) e na de Hutz e Antoniazzi (1995), testes t e
significância

SP H. e A. (RS) SP x H. A. (RS)
IDADE Média DP N Média DP N t Sig.

5,5 11,21 3,19 94 11,1 3,6 130 0,240 NS
6,5 14,05 3,42 116 14,1 4,0 121 0,103 NS
7,5 15,20 3,29 107 15,0 3,9 203 0,475 NS
8,5 16,71 2,72 100 16,9 3,9 170 0,468 NS
9,5 17,31 3,44 113 18,0 3,6 228 1,710 NS

10,5 18,17 2,82 119 18,9 3,0 176 2,118* 0,04
11,5 18,72 2,99 123 19,1 3,3 198 1,060 NS

* significante a 0,04
  NS: não significante

Tabela 48. Médias e Desvios-Padrão (DP) de pontos na avaliação Koppitz
por idade, com amplitude de um ano, na amostra de São Paulo (SP) e na

de Hutz e Antoniazzi (1995), testes t e significância
SP H. e A. (RS) SP x H. A. (RS)

IDADE Média DP N Média DP N t Sig.
5 10,67 3,20 194 11,1 3,6 130 1,097 NS
6 13,27 3,56 222 14,1 4,0 121 1,901 NS
7 14,78 3,23 227 15,0 3,9 203 0,631 NS
8 16,46 2,84 201 16,9 3,9 170 1,219 NS
9 17,44 3,12 225 18,0 3,6 228 1,766 NS

10 18,25 2,76 223 18,9 3,0 176 2,220* 0,03
11 18,78 2,97 248 19,1 3,3 198 1,061 NS

* significante a 0,03
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Figura 2. Médias de pontos Koppitz por idade, com amplitude de um ano,
na amostra de São Paulo (SP) e na de Hutz e Antoniazzi (1965)

A Figura 2 mostra duas curvas muito próximas, indicando ausência de

diferenças entre os dois grupos.

Pode-se constatar que os resultados são muito próximos, com uma

diferença que varia de 0,2 a 0,8 a mais para as médias obtidas por Hutz e

Antoniazzi. Essa pequena diferença pode ser devida à diferença dos limites das

faixas etárias das duas pesquisas, pois na pesquisa gaúcha as faixas etárias

médias são três meses mais velhas do que as das crianças paulistanas. Além

disso a amostra gaúcha foi composta de crianças que estavam cursando a série

correspondente à sua idade ou a série anterior, enquanto nessa pesquisa não

havia uma exigência dessa correspondência, o que pode ter feito com que na
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amostra houvesse crianças com maior atraso escolar. Por outro lado as

crianças da amostra de Hutz e Antoniazzi eram todas de escolas públicas,

enquanto na presente pesquisa a amostra foi composta de crianças de escolas

públicas e particulares, ainda que a maioria de escolas públicas (76% na

Educação Infantil e 83,3% no Ensino Fundamental).

A diferença entre as médias das duas amostras só foi significante para

a idade de 10,5 anos, com as faixas etárias com amplitude de seis meses, e 10

anos, com amplitude de um ano. Esse resultado parece indicar que as normas

gaúchas se aplicam também às crianças paulistanas.

Quanto à variável sexo, as médias se mostraram significantemente

diferentes entre os sexos nas idades de 5 e 6 anos, na avaliação Goodenough-

Harris. O mesmo ocorreu na avaliação Koppitz, inclusive aos 7 anos. Para as

idades maiores, de 8 a 11 anos, não houve diferenças nas médias de pontos

entre os meninos e as meninas do mesmo grupo etário, razão pela qual as

normas são apresentadas separadamente para cada sexo apenas para as

idades de 5 e 6 anos na avaliação Goodenough-Harris e para 5, 6 e 7 anos na

avaliação Koppitz.

Estes resultados confirmam a colocação de Alves (1979) sobre a

controvérsia quanto à variável sexo, pois a autora encontrou diferenças

significantes entre os sexos para o Desenho da Mulher e não para o Desenho

do Homem, segundo a avaliação Goodenough-Harris, nos pré-escolares que

investigou. Wechsler (2003) encontrou diferenças não só entre o sexo dos

sujeitos mas também para o sexo do desenho solicitado (homem ou mulher),

apresentando tabelas normativas para os dois desenhos em separado e para

cada sexo.

Hutz e Antoniazzi (1995) não encontraram diferenças significantes entre

os sexos ou na interação entre sexo e idades para a avaliação Koppitz, tanto
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para os indicadores evolutivos quanto para os emocionais. Sarti (1999)

encontrou diferenças significantes entre os sexos, para os itens esperados e

para o nível de maturidade obtido de acordo com a proposta de Koppitz, que

considera a presença e a ausência de itens esperados e excepcionais. Quanto

ao total de pontos, Sarti não apresentou dados relativos à existência ou não de

diferenças entre os sexos.

Já na pesquisa de padronização do teste R-2 não foram encontradas

diferenças significantes entre os sexos em cada faixa etária, resultado este em

conformidade com os obtidos nas pesquisas paulistanas do Raven (Angelini,

Alves, Custódio, Duarte e Duarte, 1993) e do Colúmbia (Alves e Duarte, 1999).

Para a maioria dos Testes de Fator G tais como: G-36 (Boccalandro, 2002), G-

38 (Boccalandro, 2002), INV (Weil e Nick, 1971) e o Teste dos Relógios (Souza

e Cambraia, 2002), não são apresentadas tabelas de normas separadas por

sexo, o que provavelmente indica que não foram encontradas diferenças

significativas para essa variável, ainda que estes testes sejam destinados a

adultos.

Por outro lado, no teste R-1, do qual se originou o R-2, Alves, Colósio e

Ruivo (1992) encontraram diferenças estatisticamente significantes entre os

sexos, embora tais resultados possam ter sido influenciados pelo fato da

amostra apresentar um número muito menor de mulheres do que de homens e

ainda porque estas tinham um nível de escolaridade mais baixo. O Teste D-48

(Pichot, 1971) apresenta tabelas separadas por sexo na padronização francesa,

mas não na brasileira, enquanto que o D-70 (Centre de Psychologie Apliquée,

1996) apresenta tabelas normativas para cada sexo tanto na padronização

francesa quanto na brasileira. Alves (1998) mostra que a variável sexo

apresenta variação nos resultados em função do teste estudado e da idade dos

sujeitos da amostra. Essa diferença nos resultados sobre a influência do fator

sexo pode ser devida a fatores culturais e ambientais, bem como à variação da

amostra, e deve ser melhor investigada.
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Uma hipótese de esta variável ter tido maior influência nas idades

menores pode ser o fato de que na faixa pré-escolar ocorre um

desenvolvimento mais rápido, o que faz com que as meninas tenham tido

resultados maiores, mas que é igualado à medida em que a idade aumenta.

 Quanto ao nível socioeconômico, este pode ser definido através da

profissão e escolaridade dos pais, pela renda familiar, enfim, por diferentes

indicadores. No presente trabalho optou-se por definir essa variável pelo tipo de

escola freqüentado pela criança, que parece ser o indicativo mais seguro no

momento atual da conjuntura sócio-política do país.

Quanto à variável tipo de escola, não foram encontradas diferenças

significantes entre as médias por tipo de escola na presente pesquisa, embora

tenham ocorrido diferenças significantes em função do tipo de escola: pública

(estadual e municipal) ou particular, na pesquisa de padronização do teste R-2.

Para o R-2 (Rosa e Alves, 2000), não foram encontradas diferenças

estatisticamente significantes entre as crianças que estudam em escolas

municipais e estaduais, porém houve diferenças entre as médias das crianças

que estudam em escolas públicas (municipais e estaduais) e particulares. As

crianças de escolas particulares, que apresentam nível socioeconômico mais

alto, obtiveram resultados maiores no R-2, refletindo a influência de um

ambiente com maior estimulação sobre o desenvolvimento intelectual infantil.

Esse resultado é semelhante aos das pesquisas de padronização para

as crianças da cidade de São Paulo da Escala de Maturidade Mental Colúmbia

- CMMS (Alves e Duarte, 1993) e do Teste das Matrizes Progressivas Coloridas

de Raven (Angelini, Alves, Custódio, Duarte e Duarte, 1999), nas quais também

foi necessário estabelecer tabelas especiais para os diferentes tipos de escola

(pública e particular). Tais resultados indicam que o nível socioeconômico
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interfere no desempenho e nos resultados dos diversos testes de Fator G.

Talvez a influência do fator socioeconômico seja menor no desenho do que nos

testes de fator G de inteligência pelo fato do desempenho estar associado em

maior grau a fatores maturacionais do que ambientais.

Os resultados relativos ao DFH não corroboram os encontrados em

outras pesquisas que investigaram o nível socioeconômico e cultural, como as

de Laosa, Swartz e Diaz-Guerrero (1974), Delatte (1979, apud Wechsler, 2003)

e Alves (1979), que estudaram a avaliação proposta por Harris, bem como a de

Colombo e Mendel (2001, apud Wechsler, 2003), com a avaliação Koppitz, que

constataram que o desempenho no desenho é afetado por condições

ambientais e educacionais desfavoráveis. Porém tais dados não foram

encontrados na presente pesquisa.

Wechsler (2003) por sua vez não encontrou diferenças entre os níveis

socioeconômicos e nem culturais nas suas pesquisas comparando o

desempenho de crianças de várias cidades do país: Campinas (SP), Ribeirão

Preto (SP) e Passo Fundo (RS), bem como crianças argentinas e brasileiras.

Já Sarti (1999), na avaliação Koppitz, não investigou esta variável, mas

sua amostra foi composta de alunos de escola de nível econômico baixo e

médio-baixo, uma vez que o dado que dispunha do censo do IBGE era de que

apenas 19% da população economicamente ativa da região de Ribeirão Preto

recebia acima de dez salários mínimos. Concluiu que os resultados por ela

encontrados são confiáveis para a maioria da população de escolares da região

de Ribeirão Preto, dos 7 aos 12 anos.

Com relação à variável de escolaridade, há uma forte associação entre

a série que a criança freqüenta e a sua idade, mas essa variável não foi

investigada na presente pesquisa. Neste trabalho, optou-se por efetuar o estudo
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estatístico e empregar normas por idade e não pela escolaridade dos sujeitos

da amostra.

Na presente pesquisa o desenho foi avaliado do ponto de vista

cognitivo, não tendo sido investigados os Indicadores Emocionais.

Os resultados obtidos relativos à precisão, estabilidade ou

confiabilidade do teste do Desenho do Homem foram realizados pelo método do

reteste, obtendo-se na avaliação Goodenough-Harris uma correlação de 0,822

para 6 anos, 0,703 para 9 anos e 0,808 para o total da amostra. Na avaliação

Koppitz esses índices foram 0,750, 0,443 e 0,708, respectivamente.

A precisão pelo método das metades para a amostra total foi de 0,923

na avaliação Goodenough-Harris e de 0,857 na avaliação Koppitz. Não foi

estudada a precisão de avaliador.

Harris (1963) obteve para a precisão de avaliadores em desenhos de

crianças de 8 a 10 anos, correlações de 0,91 a 0,98 para os Desenhos do

Homem e da Mulher.

Alves (1979) apresentou coeficientes de precisão entre avaliadores de

0,957 a 0,976 e Marques et al. (2002a e 2002b) apresentaram coeficientes de

precisão entre avaliadores entre 0,98 e 0,99. A concordância entre juízes no

estudo de Simner (1985) foi de 97%; no estudo de Hutz e Antoniazzi (1995) foi

de 92 a 100% para os itens evolutivos e de 100% para os itens emocionais.

Ao propor sua escala original em 1926, Goodenough apresentou a

correlação de 0,937 pelo reteste realizado com um dia de intervalo e 0,77 pelo

método das metades.
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Wechsler (2003) obteve precisão pelo reteste com intervalo de três

meses para sua escala variando de 0,34 a 0,85.

O estudo realizado no Brasil para a precisão pelo reteste para o

Goodenough foi o de Marques et al. (2002a e 2002b), que obtiveram uma

correlação de 0,631 para um intervalo de seis meses, que é mais baixo em

função do maior intervalo de tempo usado.

Pode-se observar que todos esses índices indicam uma boa precisão

do teste avaliado conforme a avaliação Goodenough-Harris e a de Koppitz,

tanto por diferentes avaliadores como com diferentes intervalos de tempo (um

dia para os estudos originais de Goodenough, 8 a 15 dias na presente

pesquisa, seis meses em Marques et al., 2002a e 2002b).

Scott (1981) relata que em sua revisão encontrou coeficientes de

precisão pelo reteste variando de 0,53 a 0,87, com uma mediana de 0,74. A

correlação obtida nesta pesquisa para a amostra total foi de 0,808, bastante

próxima às correlações mencionadas.

Em relação ao método das metades não foram encontrados estudos

além do de Goodenough (1926) para a escala original. Scott (1981) relata os

resultados de Strimpfer e Mienie (1968) que obtiveram correlação das metades

corrigida pela fórmula de Spearman-Brown para a Escala do Homem de 0,88 e

de Serwer, Shapiro e Shapiro (1972) que obtiveram 0,87. Esses resultados são

semelhantes aos encontrados nesta pesquisa, cuja correlação foi 0,923 para a

amostra total.

Esta pesquisa derivou-se dos estudos da padronização do teste R-2

que é um instrumento desenvolvido para a avaliação do fator geral da

inteligência. Por ser o desenho muito empregado para a avaliação do

desenvolvimento intelectual das crianças, a idéia foi comparar os dois
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instrumentos: o teste R-2 e o Desenho da Figura Humana (mais

especificamente,o Desenho do Homem). A partir da literatura pode-se inferir

que esses dois instrumentos avaliam algo em comum. Assim, um dos objetivos

da pesquisa foi estudar a validade concorrente do DFH, correlacionando os

resultados obtidos no teste R-2 e no Desenho do Homem, avaliado pelas

escalas de Harris e de Koppitz.

Os resultados, descritos na Tabela 34, indicaram correlação para a

amostra total de 0,606 entre o R-2 e a avaliação Goodenough-Harris, de 0,575

entre o R-2 e a avaliação Koppitz e correlações mais altas e significantes entre

as escalas Goodenough-Harris e Koppitz, de 0,899 para a amostra total e

variando de 0,808 a 0,901 para as diversas idades. Observa-se que as

correlações entre o R-2 e o Goodenough-Harris variaram entre 0,166 (para 5

anos) e 0,374 (para 9 anos). Na amostra total a avaliação Goodenough-Harris

mostrou correlação ligeiramente maior do que na avaliação Koppitz. Talvez o

Goodenough-Harris tenha se mostrado levemente superior na avaliação da

inteligência por apresentar maior número de itens, o que permitiria uma melhor

discriminação deste sistema de avaliação.

Abell, von Briesen e Watz (1996) também obtiveram correlações mais

altas com o WISC-R e com o Stanford-Binet com a escala de Goodenough-

Harris do que com a de Koppitz, justificando esse resultado pelo fato de a

avaliação Goodenough-Harris ser mais longa e detalhada do que a de Koppitz.

No levantamento da literatura realizado por Alves (1979) a respeito da

validade do Goodenough-Harris, a autora encontrou grande variação nos

resultados, por vezes até divergentes, sendo que as correlações em geral foram

positivas e moderadas, ainda que significantes.

Harris (1963) apresentou coeficientes de validade de sua escala com o

Stanford-Binet variando de 0,26 a 0,92 e com as escalas Wechsler, variando de

0,38 a 0,77. Koppitz (1968) apresentou correlação entre sua proposta e as
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escalas Wechsler variando de 0,45 a 0,80 e com o teste Stanford-Binet de 0,55

a 0,63. Observa-se que são correlação moderadas, porém positivas e com

significância estatística.

Na revisão dos estudos sobre o DFH feita por Scott (1981), o teste

Goodenough-Harris apresentou coeficiente médio de validade igual a 0,49,

comparado com 14 diferentes medidas de inteligência e a autora concluiu pela

pouca evidência empírica para o uso do Goodenough-Harris como medida de

inteligência.

Laosa, Swart e Holtzman (1973) correlacionaram a escala

Goodenough-Harris com a escala Wechsler e obtiveram índices moderados,

mais altos para o subteste Cubos do que para o de Vocabulário. Gayton,

Tavormina, Evans e Schuh (1974) encontraram correlações mais altas com o QI

de execução do que com o QI verbal das escalas WISC. Fabry e Bertinetti

(1990) obtiveram resultado semelhante: 0,45 com o QI verbal, 0,69 com o de

execução e 0,62 com o QI total do WISC. Os resultados obtidos por Abell, von

Briesen e Watz (1996) levaram às mesmas conclusões, quando compararam o

sistema de Goodenough-Harris e o de Koppitz com as escalas WISC-R e o

Stanford-Binet.

Tais dados indicam que no desenho as habilidades percepto-motoras,

que caracterizam o QI de execução, estão envolvidas em grau maior do que as

habilidades verbais (QI verbal). Isto sugere que o desenho pode possibilitar

uma avaliação mais acurada, em especial quando há dificuldades de linguagem

ou lingüísticas. Embora positivas e significantes, essas correlações não se

mostraram altas, o que indica que as escalas Wechsler e o DFH avaliam em

parte habilidades semelhantes e, em parte, diferentes.

Pode-se pensar que esta afirmação é confirmada pelos resultados da

presente pesquisa, no que se refere aos testes R-2, de fator geral, e o Desenho

da Figura Humana, segundo a avaliação Goodenough-Harris e segundo a
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avaliação Koppitz. As correlações entre o Desenho da Figura Humana e o R-2

obtidas para a amostra total são superiores às obtidas por Harris (1963) entre o

DFH e o Raven, que foi de 0,22 com pré-escolares. Porém se forem

consideradas as correlações de 5 anos (r = 0,166) e 6 anos (r = 0,371),

observa-se que elas são próximas à obtida por Harris. Deve-se lembrar que a

correlação entre o R-2 e o CPM para 6 anos foi de 0,306 (Rosa, 2000).

Outras correlações entre o DFH e os testes de fator G foram relatadas

por Wechsler (2003) usando a escala dessa autora, variando de 0,21 a 0,27

com o TNVRI. Usando a mesma escala, Flores-Mendoza et al. (2003) obtiveram

correlações entre 0,01 e 0,34 com o Teste de Matrizes Progressivas Coloridas,

com crianças de 7 a 11 anos. Assim, o resultado obtido com a amostra global

entre o R-2 e o DFH desta pesquisa pode ser considerado mais favorável.

Abell, Heiberger e Johnson (1994) e Abell, Horkheimer e Nguyen (1998)

compararam a pontuação no DFH de adultos jovens e de adolescentes pela

avaliação Goodenough-Harris com a de Buck (1948) e nos dois estudos

encontraram também correlações positivas e significantes porém moderadas,

favoráveis ao sistema de Buck. Este, na sua proposta original, apresentou

correlações com o Stanford-Binet e com o Wechsler-Bellevue variando de 0,70

a 0,75.

A interpretação do coeficiente de validade não é simples porque,

segundo Guilford (1950, p. 165), a experiência mostra que o coeficiente de

validade de um teste pode variar numa faixa entre 0,00 e 0,60, com muitos

índices na metade inferior dessa faixa . Na verdade qualquer coeficiente de

correlação que não é zero e é estatisticamente significante indica algum grau de

relação entre duas variáveis (Guilford, 1950, p. 164). O autor também

apresenta uma tabela com uma orientação geral para interpretar correlações e

avalia as correlações entre 0,40 e 0,70 como “moderadas”, o que pode sugerir

uma relação substancial.
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Para Nick e Kellner (1971) é possível esperar correlações por volta de

0,60 a 0,70 entre dois testes diferentes para a mesma aptidão. Acrescentam

ainda que, ao investigar a correlação entre um teste e um critério (validade),

pode-se esperar valores entre 0,20 e 0,60, e neste caso, pode-se aceitar

valores pouco elevados de correlação (entre 0,20 e 0,40), porque sempre é

possível combinar vários tipos de provas e obter correlações múltiplas mais

elevadas com o critério que se deseja predizer. Esses autores lembram ainda

que a variabilidade do grupo em que foi obtido influencia o coeficiente de

correlação, sendo que esta aumenta quando aumenta a variabilidade do grupo,

o que de certa forma explica o maior valor de correlação obtido quando se

considera as duas idades reunidas.

Pode-se dizer que os resultados obtidos na presente pesquisa estão de

acordo com aqueles relatados, encontrados nos diferentes estudos, que

indicam uma adequada precisão e uma validade satisfatória do Desenho da

Figura Humana como medida de avaliação cognitiva.

Harris (1963) discutiu as diferenças nas características do DFH

referentes às mudanças que ocorreram na época em que foram coletados seus

desenhos, em relação aos obtidos por Goodenough em 1926. Comparou as

curvas de crescimento dos 41 itens da escala original que foram mantidos na

sua repadronização.

Apontou que sete desses itens apresentaram diferenças marcantes

favoráveis à sua amostra, em 13 itens as diferenças foram moderadas, em

cinco itens as diferenças foram favoráveis ao grupo de Goodenough e em 16

praticamente não houve diferenças.

Na Figura 3 são reproduzidos os gráficos de Harris com a comparação

entre seus dados e os de Goodenough, acrescidos dos resultados da crianças

paulistanas desta pesquisa.
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