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A partir da análise qualitativa desses gráficos, pode ser observado que

praticamente não houve diferenças nas curvas das três amostras nos itens:

1- cabeça, 4- olhos, 11- boca, 24- dedos, 30- braços, 35- pernas, 46- tronco, 59-

roupas V e 61- perfil II.

As crianças paulistanas tiveram resultados superiores às americanas

de Goodenough e de Harris nos itens: 2- pescoço, 6- pupila, 18- cabelo I (a

partir de 8 anos) e 53- proporção das pernas.

As duas amostras americanas tiveram resultados superiores à

paulistana nos itens: 5- sobrancelhas, 9- nariz, 13- nariz e lábios em duas

dimensões, 14- testa e queixo, 22- orelhas, 25- número correto de dedos, 26-

detalhes dos dedos, 40- pés II proporção, 45- união de braços e pernas II, 48-

proporção cabeça I, 55- roupas I, 58- roupas IV, 60- perfil I, 66- contorno da

cabeça, 67- contorno do tronco, 68- forma de braços e pernas, 69- traços

faciais.

No item 15- representação da projeção do queixo, as freqüências das

crianças paulistanas foram semelhantes às de Goodenough até 8 anos,

tornando-se mais baixa que a mesma nas outras idades.

Nos itens 19- cabelo I, 44- união de braços e pernas I e 56- roupas III,

as freqüências foram superiores às de Goodenough e inferiores às de Harris.

No item 28- mãos, as freqüências foram semelhantes às de Harris e

superiores às de Goodenough.

Nos itens: 7- proporção dos olhos, 23- posição e proporção das

orelhas, 27- detalhe dos dedos, 47- proporção do tronco, 54- membros em duas

dimensões, a amostra paulistana teve resultados semelhantes aos de

Goodenough e inferiores aos de Harris.
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A partir desses resultados pode-se concluir que os itens que podem ser

considerados como mais básicos no DFH, tais como presença de cabeça,

olhos, boca, braços, dedos, pernas e tronco têm freqüências semelhantes, não

se observando diferenças culturais ou relativas a períodos de tempo diferentes.

Os itens 59- roupas V e 61- perfil II, tiveram freqüências similares

porque são itens muito difíceis, cuja ocorrência é baixa nas três amostras.

Em relação aos detalhes dos olhos, as crianças tendem a representar

mais a pupila, enquanto as americanas são superiores nas sobrancelhas. A

presença de pescoço (item 2) apresentou uma freqüência maior na faixa de 6 a

9 anos, embora se iguale aos 10 anos. O nariz (item 9), que normalmente é

menos representado do que os olhos e a boca, tem uma freqüência menor até

os 8 anos, caindo aos 9 anos e voltando a subir aos10.

A presença de cabelo (item 18) é um item com ocorrência muito mais

baixa na amostra de Goodenough do que de na Harris. As crianças paulistanas

superam as de Harris a partir de 8 anos. Porém no segundo item relativo ao

cabelo (item 19), sua freqüência é bem menor e a amostra de Harris supera

bastante a amostra paulistana.

Outro item em que as crianças paulistanas tiveram freqüência superior

foi o 53- proporção das pernas. Na maior parte dos outros itens referentes à

proporção, à bidimensionalidade ou maior exigência na representação, como o

contorno da cabeça ou do tronco, as crianças paulistanas tiveram resultados

inferiores aos das americanas, embora em alguns deles tenham superado o

grupo de Goodenough. Essas diferenças parecem estar mais relacionadas ao

período cronológico de realização da pesquisa, bem como a diferenças

culturais, com um resultado mais baixo na maioria dos itens, do mesmo modo

que em relação às médias de pontos.
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Para comparar os resultados da avaliação Koppitz desta pesquisa com

os da pesquisa de Koppitz (1973), de Hutz e Antoniazzi (1995) e de Sarti

(1999), foram elaboradas as tabelas 49 a 55, que mostram as freqüências de

cada item nas diversas pesquisas, para cada faixa etária. A pesquisa de Sarti

não aparece nas idades de 5 e 6 anos, pois a idade mínima de sua amostra é 7

anos.

É importante lembrar que em sua pesquisa Koppitz encontrou

diferenças entre meninos e meninas, sendo que apresentou tabelas de

freqüências dos itens separadas para cada sexo, o que não ocorreu nas

pesquisas de Hutz e Antoniazzi e na de Sarti. Nesta pesquisa, foram verificadas

diferenças entre os sexos apenas para 5, 6 e 7 anos, mas as freqüências dos

itens são apresentadas sem a separação entre os sexos.

Outro aspecto importante a ser considerado é que Koppitz solicitava o

desenho de uma pessoa, sem diferenciar a figura masculina da feminina, o que

também ocorreu nas pesquisas de Hutz e Antoniazzi e de Sarti, enquanto nesta

foi empregado apenas o Desenho do Homem. Em seu estudo, Koppitz não

parece considerar o sexo da figura desenhada como uma variável importante,

uma vez que seus itens se aplicam igualmente às duas figuras.

Tendo em vista que os Indicadores Maturacionais de Koppitz foram

separados em quatro tipos: esperados ( 86%), comuns (entre 51 e 85%),

ocasionais ou pouco comuns (entre 16 e 50%) e excepcionais ( 15%), para

fazer a comparação serão enfatizados os itens classificados como esperados e

excepcionais para cada faixa etária.
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Tabela 49. Comparação das freqüências dos Indicadores
Maturacionais de Koppitz desta amostra (SP) com os de
Koppitz (K) para cada sexo e os de Hutz e Antoniazzi (RS)
para 5 anos

Item (SP) K masc K fem H.A. (RS)

1 cabeça 100* 100* 100* 100*
2 olhos 98* 98* 100* 95*
3 pupilas 18 11 # 19 17
4 sobr./cílios 10 # 21 33 12 #
5 nariz 69 87* 90* 65
6 fossas nasais 5 # 2 # 6 # 8 #
7 boca 87* 92* 91* 85
8 dois lábios 1 # 2 # 4 # 2 #
9 orelha 11 # 25 29 12 #
10 cabelo 57 54 85 68
11 pescoço 23 28 25 23
12 tronco 65 89* 91* 82
13 braços 79 84 91* 81
14 braç.2 dim. 37 48 52 44
15 braç.p/baixo 12 # 21 29 19
16 união braç/t. 0 # 3 # 5 # 0 #
17cotovelo 1 # 1 # 0 # 0 #
18 mãos 21 33 39 22
19 dedos 44 61 59 37
20 nº dedos 2 # 13 # 18 8 #
21 pernas 92* 97* 97* 92*
22 pern.2 dim. 35 37 46 36
23 joelho 0 # 0 # 2 # 1 #
24 pés 64 73 75 56
25 pés bidim. 21 8 # 7 # 15 #
26 perfil 0 # 1 # 1 # 0 #
27 roupa 0 ou 1 100* 90* 70 42
28 roupa 2/3 13 # 9 # 27 2 #
29 roupa 4 ou + 0 # 1 # 3 # 2 #
30 boas propor. 0 # 2 # 2 # 78
* itens esperados
# itens excepcionais
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Tabela 50. Comparação das freqüências dos Indicadores
Maturacionais de Koppitz desta amostra (SP) com os de
Koppitz (K) para cada sexo e os de Hutz e Antoniazzi (RS)
para 6 anos

Item (SP) K masc K fem H.A. (RS)

1 cabeça 99* 100* 100* 100*
2 olhos 98* 99* 100* 98*
3 pupilas 22 22 34 26
4 sobr./cílios 22 28 48 25
5 nariz 77 91* 95* 75
6 fossas nasais 5 # 5 # 14 # 6 #
7 boca 95* 97* 100* 95*
8 dois lábios 1 # 2 # 5 # 3 #
9 orelha 10 # 33 19 10 #
10 cabelo 66 72 91* 82
11 pescoço 41 27 37 45
12 tronco 86* 97* 94* 92*
13 braços 91* 95* 98* 95*
14 braç.2 dim. 68 62 77 74
15 braç.p/baixo 26 35 38 40
16 união braç/t. 0 # 14 # 11 # 5 #
17cotovelo 1 # 6 # 7 # 1 #
18 mãos 35 42 44 43
19 dedos 65 60 68 58
20 nº dedos 10 # 26 24 12 #
21 pernas 93* 98* 93* 96*
22 pern.2 dim. 66 70 67 64
23 joelho 1 # 3 # 2 # 0 #
24 pés 73 80 89* 71
25 pés bidim. 42 22 19 38
26 perfil 1 # 3 # 7 # 1 #
27 roupa 0 ou 1 99* 70 52 67
28 roupa 2/3 29 25 40 24
29 roupa 4 ou + 4 # 5 # 8 # 6 #
30 boas propor. 2 # 5 # 2 # 56
* itens esperados
# itens excepcionais
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Tabela 51. Comparação das freqüências dos Indicadores Maturacionais
de Koppitz desta amostra (SP) com os de Koppitz (K) para cada
sexo e os de Hutz e Antoniazzi (RS) e Sarti (1999) para 7 anos

Item  (SP) K masc K fem H.A. (RS) Sarti
1 cabeça 100* 100* 100* 100* 100*
2 olhos 99* 99* 100* 98* 98*
3 pupilas 36 38 51 25 42
4 sobr./cílios 26 37 60 24 21
5 nariz 81 90* 92* 75 83
6 fossas nasais 4 # 10 # 20 6 # 4 #
7 boca 95* 97* 100* 97* 97*
8 dois lábios 3 # 6 # 7 # 4 # 7 #
9 orelha 20 42 18 12 # 10 #
10 cabelo 72 76 94* 85 93*
11 pescoço 61 55 62 59 77
12 tronco 90* 98* 100* 95* 95*
13 braços 92* 96* 99* 95* 98*
14 braç.2 dim. 81 86* 91* 79 82
15 braç.p/baixo 26 57 59 47 31
16 união braç/t. 2 # 24 27 7 # 6 #
17cotovelo 4 # 4 # 5 # 2 # 3 #
18 mãos 39 50 57 42 43
19 dedos 75 76 71 68 70
20 nº dedos 15 # 38 38 18 8 #
21 pernas 96* 99* 99* 97* 99*
22 pern.2 dim. 78 84 86* 73 78
23 joelho 2 # 1 # 1 # 0 # 0 #
24 pés 85 87* 94* 80 84
25 pés bidim. 51 43 34 46 59
26 perfil 2 # 15 # 11 # 1 # 1 #
27 roupa 0 ou 1 100* 46 35 74 84
28 roupa 2/3 38 31 42 23 33
29 roupa 4 ou + 4 # 23 23 6 # 1 #
30 boas propor. 1 # 23 17 66 1 #

* itens esperados
# itens excepcionais
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Tabela 52. Comparação das freqüências dos Indicadores Maturacionais
de Koppitz desta amostra (SP) com os de Koppitz (K) para cada
sexo e os de Hutz e Antoniazzi (RS) e Sarti (1999) para 8 anos

Item (SP) K masc K fem H.A. (RS) Sarti
1 cabeça 100* 100* 100* 100* 100*
2 olhos 100* 99* 100* 98* 100*
3 pupilas 48 38 59 43 68
4 sobr./cílios 38 37 70 45 33
5 nariz 90* 94* 92* 82 93*
6 fossas nasais 3 # 15 # 21 11 # 4 #
7 boca 99* 95* 98* 95* 99*
8 dois lábios 4 # 8 # 17 5 # 12 #
9 orelha 22 40 16 8 # 10 #
10 cabelo 87* 78 97* 90* 99*
11 pescoço 71 60 76 76 86*
12 tronco 95* 99* 99* 98* 99*
13 braços 96* 96* 100* 98* 99*
14 braç.2 dim. 90* 96* 96* 88* 96*
15 braç.p/baixo 32 71 73 64 60
16 união braç/t. 2 # 40 33 19 8 #
17cotovelo 6 # 11 # 5 # 1 # 1 #
18 mãos 47 55 59 46 51
19 dedos 84 72 65 66 76
20 nº dedos 24 40 44 29 24
21 pernas 95* 97* 94* 97* 100*
22 pern.2 dim. 90* 93* 86* 82 95*
23 joelho 1 # 4 # 3 # 1 # 2 #
24 pés 91* 86* 90* 86* 95*
25 pés bidim. 64 50 33 49 86*
26 perfil 2 # 25 8 # 4 # 2 #
27 roupa 0 ou 1 100* 37 27 86* 93*
28 roupa 2/3 53 37 46 25 53
29 roupa 4 ou + 6 # 26 27 3 # 7 #
30 boas propor. 5 # 26 19 94* 0 #

* itens esperados
# itens excepcionais
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Tabela 53. Comparação das freqüências dos Indicadores Maturacionais
de Koppitz desta amostra (SP) com os de Koppitz (K) para cada
sexo e os de Hutz e Antoniazzi (RS) e Sarti (1999) para 9 anos

Item  (SP) K masc K fem H.A. (RS) Sarti
1 cabeça 100* 100* 100* 100* 100*
2 olhos 99* 100* 100* 99* 100*
3 pupilas 56 56 74 49 62
4 sobr./cílios 37 42 79 44 35
5 nariz 88* 100* 93* 83 96*
6 fossas nasais 9 # 15 # 26 18 10 #
7 boca 99* 99* 99* 96* 100*
8 dois lábios 8 # 8 # 28 8 # 14 #
9 orelha 33 59 19 18 16
10 cabelo 84 81 99* 92* 98*
11 pescoço 82 81 93* 75 94*
12 tronco 96* 100* 100* 98* 100*
13 braços 97* 100* 100* 99* 90*
14 braç.2 dim. 93* 98* 99* 90* 98*
15 braç.p/baixo 42 78 78 73 71
16 união braç/t. 4 # 52 52 30 27
17cotovelo 4 # 15 # 19 3 # 8 #
18 mãos 50 70 60 49 65
19 dedos 84 81 76 73 78
20 nº dedos 32 50 46 34 32
21 pernas 96* 99* 99* 99* 100*
22 pern.2 dim. 92* 98* 92* 88* 97*
23 joelho 3 # 10 # 4 # 2 # 2 #
24 pés 92* 90* 99* 88* 97*
25 pés bidim. 77 69 53 61 90*
26 perfil 2 # 18 13 # 5 # 5 #
27 roupa 0 ou 1 100* 32 16 88* 53
28 roupa 2/3 64 37 40 38 63
29 roupa 4 ou + 8 # 31 44 3 # 21
30 boas propor. 12 # 31 26 99* 2 #

* itens esperados
# itens excepcionais
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Tabela 54. Comparação das freqüências dos Indicadores Maturacionais
de Koppitz desta amostra (SP) com os de Koppitz (K) para cada
sexo e os de Hutz e Antoniazzi (RS) e Sarti (1999) para 10 anos

Item (SP) K masc K fem H.A. (RS) Sarti
1 cabeça 100* 100* 100* 100* 100*
2 olhos 98* 100* 100* 99* 100*
3 pupilas 57 51 78 51 74
4 sobr./cílios 47 52 74 45 32
5 nariz 95* 97* 95* 89* 96*
6 fossas nasais 8 # 28 17 20 11 #
7 boca 100* 98* 99* 98* 99*
8 dois lábios 10 # 15 # 21 11 # 18
9 orelha 27 59 19 22 16
10 cabelo 88* 89* 98* 95* 98*
11 pescoço 86* 89* 94* 81 91*
12 tronco 99* 100* 100* 99* 100*
13 braços 99* 98* 100* 99* 99*
14 braç.2 dim. 97* 97* 99* 97* 91*
15 braç.p/baixo 44 86* 94* 72 77
16 união braç/t. 10 # 54 71 34 58
17cotovelo 8 # 23 24 10 # 7 #
18 mãos 56 58 63 61 54
19 dedos 89* 84 82 80 82
20 nº dedos 37 50 48 34 36
21 pernas 96* 99* 95* 98* 99*
22 pern.2 dim. 96* 99* 92* 95* 97*
23 joelho 3 # 10 # 5 # 4 # 1 #
24 pés 94* 96* 94* 95* 96*
25 pés bidim. 78 72 65 77 93*
26 perfil 3 # 29 15 # 5 # 4 #
27 roupa 0 ou 1 100* 30 15 # 74 97*
28 roupa 2/3 66 27 35 42 77
29 roupa 4 ou + 22 43 50 6 # 16
30 boas propor. 12 # 42 43 98* 4 #

* itens esperados
# itens excepcionais
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Tabela 55. Comparação das freqüências dos Indicadores Maturacionais
de Koppitz desta amostra (SP) com os de Koppitz (K) para cada
sexo e os de Hutz e Antoniazzi (RS) e Sarti (1999) para 11 anos

Item (SP) K masc K fem H.A. (RS) Sarti
1 cabeça 100* 100* 100* 100* 99*
2 olhos 98* 99* 98* 100* 99*
3 pupilas 64 57 67 59 81
4 sobr./cílios 44 54 84 55 31
5 nariz 93* 97* 97* 89* 94*
6 fossas nasais 8 # 16 19 21 12 #
7 boca 98* 97* 97* 99* 99*
8 dois lábios 13 # 17 25 15 # 22
9 orelha 40 67 24 21 24
10 cabelo 91* 88* 96* 95* 95*
11 pescoço 84 93* 96* 88* 95*
12 tronco 99* 99* 100* 99* 100*
13 braços 99* 99* 100* 99* 100*
14 braç.2 dim. 97* 99* 100* 97* 99*
15 braç.p/baixo 56 93* 96* 78 84
16 união braç/t. 14 # 79 85 37 37
17cotovelo 7 # 20 40 10 # 4 #
18 mãos 52 69 72 57 60
19 dedos 83 83 77 78 80
20 nº dedos 39 55 38 30 42
21 pernas 98* 98* 96* 98* 100*
22 pern.2 dim. 97* 97* 96* 93* 100*
23 joelho 4 # 11 # 12 # 4 # 4 #
24 pés 95* 95* 96* 91* 97*
25 pés bidim. 87* 74 70 72 92*
26 perfil 4 # 29 9 # 2 # 2 #
27 roupa 0 ou 1 100* 23 14 # 78 84
28 roupa 2/3 71 39 30 39 72
29 roupa 4 ou + 20 38 56 8 # 31
30 boas propor. 20 38 61 99* 3 #

* itens esperados
# itens excepcionais
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Aos 5 anos, para Koppitz são considerados como itens esperados: 1-

cabeça, 2- olhos, 5- nariz, 7- boca, 12- tronco, 21- pernas,  para os dois sexos,

mais o item 13- braços, apenas para as meninas. Embora Koppitz não coloque

no Apêndice B (p. 382), no qual consta a relação de itens esperados e

excepcionais, o item 27- roupas 0 e 1, também é classificado como esperado.

É necessário destacar um aspecto referente aos três itens de roupa na

avaliação de Koppitz. Na descrição de seus critérios ela define o número de

peças de roupa para o item 27- roupa 0 ou 1 peça, para o 28- roupa 2 ou 3

peças, e para o 29- roupa 4 ou mais peças, porém quando se observa a

freqüência desses itens nas suas tabelas, pode-se constatar que ela considera

esses itens como mutuamente exclusivos, ou seja, se o item 28- duas ou três

peças de roupa é pontuado, ela não atribui ponto para o 27 (roupa 0 ou 1),

relativo a nenhuma ou uma peça. Isto pode ser percebido quando se soma as

freqüências dos três itens, em suas tabelas, com resultado sempre de 100%,

ainda que a autora não especifique esse procedimento na descrição dos

critérios dos itens, nem em seu texto.

Este procedimento difere do empregado na avaliação da escala original

de Goodenough e na sua revisão Goodenough-Harris, em que são atribuídos

pontos tanto para a presença de uma peça de roupa, como para a de 2 ou

mais, nos itens que têm uma exigência maior, sendo portanto uma avaliação

cumulativa.

Nesta pesquisa não foi seguido o procedimento de Koppitz, mas o de

Harris, pontuando de forma cumulativa. O mesmo parece ter ocorrido nas

pesquisas de Hutz e Antoniazzi e na de Sarti. Como na pesquisa de Hutz e

Antoniazzi foram considerados os totais de pontos obtidos nos 30 Indicadores

Maturacionais e não o procedimento de Koppitz, em que são considerados

apenas os itens esperados e excepcionais, o mesmo procedimento de

totalização dos pontos foi usado nesta pesquisa, de modo a que os dados
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pudessem ser comparáveis. Além disso, é uma forma mais simples de

avaliação.

Na amostra desta pesquisa foram considerados esperados, segundo

os mesmos critérios de Koppitz, para 5 anos os itens: 1- cabeça, 2- olhos, 7-

boca, 21- pernas e 27- roupas 0 ou 1. Portanto constata-se que não estão

incluídos os itens 5- nariz, 12- tronco e 13- braços, que ocorrem na amostra de

Koppitz.

Pela pesquisa de Hutz e Antoniazzi são esperados apenas os itens 1-

cabeça, 2- olhos e 21- pernas, sendo que o item 7- boca, tem 85% de

freqüência, portanto está praticamente no limite para ser considerado esperado.

Por outro lado o item 27- roupa 0 ou 1 peça apresenta 42% de freqüência, o 28,

2% e o 29 tem 2%, totalizando 46%, o que indica que provavelmente não foram

considerados os desenhos onde não havia indicação de nenhuma peça de

roupa. Esse item (27- roupa 0 ou 1 peça) aparece com praticamente 100% de

freqüência em quase toda a amostra paulistana, indicando que é um item cuja

definição é problemática e que, por outro lado, não é discriminativo, a menos

que seja considerado da forma como Koppitz empregou em sua amostra. Pela

Tabela 41 pode ser constatado que esse item só não teve 100% de freqüência

na amostra paulistana aos 6 anos, idade em que teve um coeficiente de

correlação bisserial de 0,138, mostrando que não é um item adequado. Nas

outras idades ele não pôde ser calculado porque ocorreu em 100% da amostra.

Portanto não houve diferenças na freqüência em função da idade.

Aos 6 anos na amostra de Koppitz são considerados esperados, além

dos itens de 5 anos, o item 13- braços, para os dois sexos e os itens 10-

cabelos e 24- pés, apenas para as meninas. O item 27- roupa 0 ou 1 peça deixa

de ser esperado segundo os critérios estabelecidos por Koppitz para os itens de

roupas, aparecendo em 70% dos desenhos dos meninos e 52% dos das

meninas.
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Na amostra paulistana, além dos itens de 5 anos, são incluídos os itens

12- tronco e 13- braços, tornando-se diferente de Koppitz apenas pela ausência

do item 5- nariz, 10- cabelos e 24- pés, e pela presença do item 27- roupa 0 ou

1 peça. O nariz, aos 6 anos, aparece em 77% dos desenhos, muito menos do

que para as crianças americanas, onde ocorre em 91% dos meninos e 95% das

meninas. Por outro lado, tem uma freqüência muito próxima de Hutz e

Antoniazzi, que é de 75% nesta idade. Na pesquisa desses autores são

esperados aos 6 anos os mesmos itens que na amostra paulistana, com

exceção do item 27- roupa 0 ou 1 peça, que tem 67% de ocorrência.

Aos 7 anos, para Koppitz, ocorre o acréscimo do item 24- pés, para os

dois sexos e dos itens 10- cabelos e 22- pernas em duas dimensões, apenas

para as meninas. Na amostra paulistana são esperados os mesmos itens que

para 6 anos, sendo que o item 5- nariz, aparece com freqüência de 81%, o item

10- cabelos, 72% e o item 24- pés, 85%.  Na amostra de Hutz e Antoniazzi o

item 10- cabelos tem 85%, o item 5- nariz, 75% e o 24- pés, 80%. Na de Sarti o

item 10- cabelos tem 93%, sendo incluído entre os esperados, o 5- nariz, 83% e

o 24- pés, 84%. Isto indica freqüências bastante semelhantes entre as três

amostras brasileiras no item 24- pés.

Aos 8 anos para Koppitz aparecem como esperados os itens 14-

braços em duas dimensões e 22- pernas em duas dimensões, para os dois

sexos, e o item 10- cabelos, continua como esperado só entre as meninas.

Na amostra desta pesquisa, o item 5- nariz, o item10- cabelos, o 14-

braços em duas dimensões, 22- pernas em duas dimensões e 24- pés são

incluídos entre os esperados, não diferindo da amostra de meninas de Koppitz

a não ser pelo item 27- roupa 0 ou 1 peça. Na amostra de Hutz e Antoniazzi é

incluído o item 30- boas proporções, não aparecem os itens 22- pernas em

duas dimensões, com 82% e 5- nariz, com 82%.
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Para Sarti, nesta idade, além dos itens encontrados na pesquisa

paulistana estão incluídos como esperados os itens 11- pescoço e 25- pés em

duas dimensões, bem como o item 27- roupa 0 ou 1 peça. Os itens 11 e 25 não

aparecem entre os esperados nas demais pesquisas, nesta idade.

Aos 9 anos para Koppitz são esperados os mesmos itens que aos 8

anos para os dois sexos e mais os itens 10- cabelo e 11- pescoço, para as

meninas. Na amostra paulistana, o item 10- cabelos, tem uma queda na

freqüência (84%) e sai da lista dos esperados. Porém ele aparece entre os

esperados para Hutz e Antoniazzi e para Sarti. Na amostra de Hutz e Antoniazzi

o item 5- nariz tem 83% de freqüência e ainda não atinge a porcentagem para

ser esperado, mas o item 27- roupa 0 ou 1 peça, é incluído com 88% de

freqüência. Porém para Sarti o item 27 tem uma queda para 53%, saindo da

lista dos esperados.

Aos 10 anos para Koppitz são incluídos entre os esperados os itens

10- cabelos, 11- pescoço e 15- braços abaixados. Na amostra paulistana são

incluídos os itens 10- cabelos, 11- pescoço e 19- dedos. Assim, aparece o item

19, que não constava entre os de Koppitz, mas não ocorre o item 15, que tem

apenas 44%. O item 19 aparece com freqüências entre 80 e 84% nas outras

amostras.

Nesta idade finalmente o item 5- nariz aparece na pesquisa de Hutz e

Antoniazzi e novamente o item 27 não aparece, caindo para 74%. Na pesquisa

de Sarti o item 27 aparece com 97%.

Aos 11 anos para Koppitz constam como esperados os mesmos itens

que para 10 anos. Na amostra paulistana há uma queda no item 11- pescoço

(84%) e no 19- dedos (83%) e é incluído o item 25- pés em duas dimensões.

Por outro lado na pesquisa de Hutz e Antoniazzi o pescoço aparece com 88% e

na de Sarti com 95%. Em ambas está ausente o item 27.
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Devem ser feitos alguns comentários sobre o item 30-boas proporções,

que somente aparece entre os itens esperados na pesquisa de Hutz e

Antoniazzi. Para esses autores a freqüência deste item variou de 56% a 99%,

enquanto para Sarti variou de 0 a 4%. A discrepância encontrada entre esse

dois autores é muito grande e parece não ser atribuível a diferenças entre as

amostras, mas em relação aos critérios utilizados na avaliação, uma vez que a

definição do mesmo é muito vaga. Na pesquisa paulistana, as freqüências

variaram de 0 a 20% e na de Koppitz de 2% a 61%, o que parece indicar que

esse item necessita de uma definição mais precisa para ser confiável. A sua

correlação bisserial variou de 0,236 a 0,479 nesta pesquisa, sendo menor que

0,25 aos 5 e 6 anos.

Quanto ao item 27, se nesta pesquisa fosse adotado o mesmo critério

de Koppitz, as freqüências seriam mais semelhantes às dessa autora. Neste

caso o item teria uma porcentagem de 87% aos 5 anos, 70% aos 6, 62% aos 7,

47% aos 8, 36% aos 9, 34% aos 10 e 9% aos 11 anos. O mesmo pode ser dito

para o item 28.

Quanto aos itens excepcionais, para Koppitz aos 5 anos são

considerados os itens: 6- fossas nasais, 8- dois lábios, 16- braços unidos ao

ombro, 17- cotovelo, 23- joelho, 25- pés em duas dimensões, 26- perfil,  29-

roupas 4 ou mais e 30- boas proporções, para os dois sexos, e os itens 3-

pupilas, 20- 5 dedos e 28- roupas 2 ou 3,  apenas para os meninos.

Na pesquisa paulistana são excepcionais aos 5 anos os itens: 4-

sobrancelhas/cílios, 6- fossas nasais, 8- dois lábios, 9- orelha, 15-  braços

abaixados, 16- braços unidos ao ombro, 17- cotovelo, 20- 5 dedos,  23- joelho,

26- perfil, 28- roupas 2 ou 3, 29- roupas 4 ou mais e 30- boas proporções. As

crianças paulistanas diferem das americanas nos itens: 4- sobrancelhas/cílios,

9- orelha e 15- braços abaixados, que são excepcionais para as crianças
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paulistanas, e nos itens: 3- pupilas e 25- pés em duas dimensões, que são

apenas para as americanas.

Na amostra de Hutz e Antoniazzi aparecem com freqüência maior do

que na paulistana os itens: 15- braços abaixados  e 30- boas proporções, e com

freqüência menor, o item 25- pés em duas dimensões.

Aos 6 anos para Koppitz deixam de ser excepcionais os itens: 3-

pupilas, 20- 5 dedos,  25- pés em duas dimensões e 28- roupas 2 ou 3.

Na amostra paulistana, deixam de ser excepcionais os itens: 4-

sobrancelhas/cílios, 15- braços abaixados e 28- roupas 2 ou 3. Difere da

amostra de Koppitz nos itens 9- orelha e 20- 5 dedos.

A pesquisa de Hutz e Antoniazzi difere da paulistana apenas pelo item

30- boas proporções.

Aos 7 anos para Koppitz não são mais excepcionais os itens: 16-

braços unidos ao ombro, 29- roupas 4 ou mais para os dois sexos e 30- boas

proporções e o item: 6- fossas nasais, apenas para as meninas.

Na pesquisa paulistana deixa de ser excepcional o item 9- orelha, mas

este ainda aparece como excepcional para Sarti e para Hutz e Antoniazzi. Os

demais itens excepcionais para Sarti nesta idade são os mesmos que os das

crianças paulistanas.

Aos 8 anos para Koppitz deixam de ser excepcionais os itens: 26-

perfil, para os meninos e 8- dois lábios, para as meninas, que ocorre em 17%

dos desenhos dessa idade.
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Nesta pesquisa deixa de ser excepcional o item 20- 5 dedos. Há

diferenças em relação à pesquisa de Hutz e Antoniazzi nos itens 16- braços

unidos ao ombro e 30- boas proporções, que não são mais excepcionais para

estes autores, continuando a ser excepcional o item 9- orelha. Em relação à

pesquisa de Sarti, ocorre diferença apenas no item orelha, que é excepcional

em sua pesquisa.

Aos 9 anos para Koppitz mantêm-se os mesmos itens excepcionais

para os meninos e sai o item 17- cotovelo, para as meninas.

Na pesquisa paulistana mantêm-se os mesmos itens excepcionais que

para 8 anos. Para Hutz e Antoniazzi o item 9- orelha, deixa de ser excepcional.

Para Sarti deixam de ser excepcionais os itens: 9- orelha, 6- braços unidos ao

ombro e  29- roupas 4 ou mais.

Aos 10 anos deixam de ser excepcionais para os meninos os itens: 17-

cotovelo, para os meninos e mantêm-se os mesmos itens para as meninas.

Nesta idade aparece com uma freqüência de 15% o item 27 para as meninas,

no entanto, embora sua freqüência esteja de acordo com a definição desse tipo

de item, ele não pode ser considerado como um item cuja representação

indique um maior desenvolvimento, pois de acordo com o critério da autora,

esse é um item que não é pontuado, quando os itens 28 ou 29 recebem ponto.

O mesmo ocorre aos 11 anos.

Na pesquisa paulistana é excluído dos excepcionais o item 29- roupas

4 ou mais. Para Hutz e Antoniazzi mantêm-se os mesmos itens e para Sarti sai

o item 8- dois lábios.

Aos 11 anos para Koppitz fica como excepcional apenas o item 23-

joelho, para os dois sexos.  Nesta pesquisa deixa de ser excepcional o item 30-

boas proporções, ficando no final os itens: 6- fossas nasais, 8- dois lábios, 16-
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braços unidos ao ombro, 17- cotovelo, 23- joelho e 26- perfil, totalizando seis

itens excepcionais em comparação com Koppitz que tem apenas um, o item 26-

perfil. Para Hutz e Antoniazzi mantêm-se os mesmos itens que para 10 anos,

diferindo da amostra paulistana nos itens 6- fossas nasais e 16- braços unidos

ao ombro, que deixam de ser excepcionais, e o 29- roupas 4 ou mais, que

continua sendo.

Em relação a Sarti a diferença ocorre nos itens: 8- dois lábios e 16-

braços unidos ao ombro que não são mais excepcionais e 30- boas proporções,

que continua.

A partir desses resultados pode-se observar que o número de itens

excepcionais para as crianças brasileiras é bem maior que o das americanas,

mas existe grande semelhança nos resultados das três pesquisas brasileiras.

A Tabela 56 mostra um resumo dos itens esperados e excepcionais

para esta pesquisa.
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Tabela 56. Itens esperados e excepcionais na avaliação Koppitz
por idade

Itens Esperados
Idade 5  6  7  8  9  10  11

1 cabeça X X X X X X X
2 olhos X X X X X X X
7 boca X X X X X X X
21 pernas X X X X X X X
27 roupa 0 ou 1 X X X X X X X
12 tronco  X X X X X X
13 braços  X X X X X X
5 nariz    X X X X
14 braç.2 dim.    X X X X
22 pern.2 dim.    X X X X
24 pés    X X X X
10 cabelo    X   X  X
11 pescoço      X
19 dedos      X
25 pés bidim.       X

Itens Excepcionais
Idade 5  6  7  8  9  10  11

6 fossas nasais X X X X X X X
8 dois lábios X X X X X X X
16 união braç/t. X X X X X X X
17cotovelo X X X X X X X
23 joelho X X X X X X X
26 perfil X X X X X X X
30 boas propor. X X X X X X
29 roupa 4 ou + X X X X X
20 nº dedos X X X
9 orelha X  X
4 sobr./cílios X
15 braç.p/baixo X
28 roupa 2/3 X
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa foi realizada a padronização para as crianças da

cidade de São Paulo do teste do Desenho da Figura Humana, nas avaliações

de Goodenough-Harris e de Koppitz.

Os resultados apresentaram aumento progressivo nos pontos brutos

obtidos em função da idade cronológica. Assim, são apresentadas as normas

em percentis por idade, para a amostra global e separadas por sexo apenas

nas idades em que os resultados indicaram diferenças significantes em função

do sexo: 5 e 6 anos para Goodenough-Harris e 5, 6 e 7 anos na avaliação

Koppitz.

Não foram encontradas diferenças significantes entre os tipos de

escola freqüentadas pelas crianças, portanto essa variável não foi considerada

para elaboração das tabelas normativas, sugerindo que o desempenho na

avaliação cognitiva do desenho não apresenta diferenças significantes em

função do nível socioeconômico, ao menos da forma em que esta variável foi

controlada nesta pesquisa.

Pelos resultados apresentados, pode-se inferir que para avaliação

cognitiva de crianças é suficiente solicitar e avaliar apenas um desenho, o que

torna o instrumento mais rápido, econômico, prático e também mais objetivo.

Foi empregado o Desenho do Homem nesta pesquisa, uma vez que os dados

da literatura indicam maior precisão para este desenho.

A análise estatística dos resultados obtidos indicaram que as duas

escalas apresentam validade e precisão satisfatórias para avaliação cognitiva.
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Na comparação dos resultados com os de outras pesquisas no Brasil e

as padronizações americanas originais, observou-se que o desempenho das

últimas foi superior ao das crianças brasileiras. Porém não houve diferenças

entre as várias amostras do país, tanto em função da região quanto do tempo.

As crianças gaúchas mostraram resultados semelhantes aos das paulistanas e

aos das crianças de Ribeirão Preto, mesmo considerando-se o intervalo de

tempo cronológico entre as coletas. As crianças pré-escolares de Alves (1979)

obtiveram pontuação bastante próxima às da mesma idade nesta pesquisa,

mesmo com um intervalo de tempo de aproximadamente 20 anos entre elas.

Com este trabalho está sendo oferecido um instrumento para avaliação

cognitiva das crianças brasileiras, com padronização e normas específicas para

a nossa população, que é usado internacionalmente, porém que não possuía

tabelas atualizadas de normas segundo as exigências atuais do Conselho

Federal de Psicologia.


