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RESUMO 

Este estudo consiste na investigação do Desenho da 

Família como uma técnica de investigação psicológica, cujo ob-

jetivo é verificar a sua sensibilidade através da influência 

da idade, sexo e ordem de nascimento. 

A amostra foi constituída por 300 crianças de 7 a 9 

anos, de ambos os sexos, pertencentes a famílias com duas cri-

anças . e de mesmo nível sócio-econômico. A aplicação da técni

ca do Desenho da Família foi realizada individualmente, atra-

vês da instrução proposta por Porot (1952): "Desenhe sua Famí-

lia". Esta foi analisada de acordo com um método desenvolvido 

para este estudo com base nas proposições de diferentes auto -

res, contendo 52 características, obedecendo a três níveis: Ca) 

características gerais do desenho, (b) nível das 

formais e Cc) nível de conteúdo. 

estruturas 

2 Os resultados, analisados através do teste do X ,pe,!:. 

mitirarn verificar a sensibilidade da referida técnica, pois, a 

maioria de suas características relacionaram-se significativa

mente com as variáveis analisadas. Verificou-se também que en-

quanto a influência da idade foi mais acentuada em relação 
, 
as 

características gerais do desenho e às do nível das estruturas 

formai s Cas quai s fo ram exp li cadas predominantemente em te r -

mos evolutivos e cognitivos), as influências do sexo e da or-

dem de nascimento o foram em relação às características do ní-
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vel de conteúdo (as quais foram interpretadas predominantemen

te em termos projetivos e afetivos). Verificou-se ainda que a 

análise das características relacionadas significativamente mm 

o sexo permitiu a formulação e a comprovaçao de uma hipótese 

sobre a identificação sexual dos sujeitos em relação às figu -

ras parentais [pai e mãe). Por sua vez, a análise das caracte

rísticas que sofreram a influência da ordem de nascimento po~ 

sibilitou a form ulação e a comprovação de uma hipótese sobre a 

rivalidade fraterna, tanto por parte dos primogênitos, quanto 

por parte dos caçulas. Ao concluir, questionou-se o fato da 

maioria dos autores considerar o Desenho da Família apenas uma 

técnica projetiva, recomendou-se prudência na sua interpreta -

çao e sugeriu-se a inclusão de alguns aspectos a serem investi 

gados em relação i ordem de nascimento. 
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SUMMARY 

This study is an investigation of the Family 

Drawing as a technique of psychological assessment with the 

purpose to assess its sensibility under the influence of age, 

sex and birth order. 

The sample was composed of 300 children, ages 7 to 

9, males and females, belonging to families with two children 

and from the same socio-economic leveI. The Family Drawing 

technique was administered individually, with the instruction 

suggested by Porot CJ952): "Draw your Family". The drawings 

were analysed with the aid of a method developed for this 

study and based on the proposal of several authors. The method 

contained 52 characteristics in three leveIs: (a) general 

characteristics of the drawing, (b) leveI of the formal 

structures and Cc) content leveI. 

The results, analysed by means of th~ chi-square 

test ,revealed the sensibility of the technique. The majority 

of its characteristics were significantly associated ·with the 

variables. It was also shown that while the age influence was 

stronger in relationship to the general characteristics of 

the drawing and to the leveI of formal structures (which were 

predominantly explained in developmental and cognitive terms) , 

the influences of sex and birth order were related to the 

characteristics of the leveI of formal structures and to 
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content leveI (which were predominantly interpreted in 

projective and affective terms): It was further seen that the 

analysis of the characteristics significantly related to sex 

of the subject, allowed the statement and acceptance of a 

hypothesis about the sexual identification of the subjects 

with the parental figures (father and mother). Furthermore, 

analysis of the characteristics influenced by birth order 

allowed the formulation and acceptance of a hypothesis about 

sibling rivalry on the part of both the first born and the 

youngest. In conclusion, the fact that the majority of the 

authors consider the Family Drawing just a projective 

technique was questionned. Care in its interpretation was 

recommended. Finally, the investigation of some aspects 

related to birth order was suggested. 
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INTRODUÇAO 

Nas últimas décadas, as técnicas graficas têm sido 

bastante utilizadas no exame psicológico da criança. Estas con 

sistem, basicamente, na proposição de um tema livre ou de um 

terna específico (tais como, casa, árvore, figura humana, famí

lia, etc). Dentre os diferentes temas propostos, sem negar o 

valor específico de cada um, o referente à família parece ser 

o mais rico em possibilidades, pois, além da analise da imagem 

corporal, bastante enfatizada no desenho da figura humana, pe~ 

mite também analisar as relações que a criança estabelece com 

os outros, particularmente com cada membro de sua família. g 

por este motivo que se escolheu a técnica do Desenho da Famí

lia corno obj~to de investigação do presente estudo. 

De modo geral, o Desenho da Família e considerado 

uma técni ca gráfica projetiva. Assim, quando a criança subme

te-se à sua aplicação, projeta suas expectativas, atitudes e 

sentimentos em relação aos membros de sua família, fornecendo 

um conjunto de signos que deverão ser interpretados pelo psici 

logo (Morval, 1974). Frequentemente, esta interpretação é ba

seada na teoria psicanalítica, que procura levar em considera

ção, apenas, o conteúdo simbólico projetado na representação 

gráfica. No entanto, acredita-se que a análise do Desenho da 

Família não deve ser restringida a este nível, pois, além do co!!. 

teúdo projetado, deve-se levar em consideração, também, os as

pectos expressivos, caracterizados tanto pelos aspectos gerais 
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do desenho quanto pelos se us aspect os estrutura is ou f ormais 

(Lourenção van Kolck, 1984). Em relação aos aspectos expressi-

vos, referentes às características gerais do desenho, 

(1978) assinala que 

o traço, que em testes de 'grafismo' deveria ser 
o elemento mais investigado, representa o teste
munho da movimentação dentro do espaço. A utili
zação mais corriqueira destes testes, contudo, 
raras vezes se apóia no traçado e na organização 
do espaço, restringindo-se, lastimavelmente, à 
interpretação acerca do significado do conteúdo 
da representaç ão.Cp. 49) 

Augras 

No que se refere ao traçado, Royer (1977) observa 

que 

o movimento da mão, que se fixa no desenho, é um 
bom revelador da habilidade motora, controle neu 
rológico e, mesmo, da patologia cerebral. A inaE 
tidão motora, orgânica, manifesta-se pelas difi
culdades de encontrar curvas e ângulos, apoiar 
e reali zar a simetria. O traçado traduz também es 
t ados emocionais. Cp. 1 2 8) 

Quanto à organi zação do espaço, Abraham (J976) indi 

ca que a locali z ação do desenho na folha é considerada um as-

pecto estrutural, rico em signi f icações, na medida em que ex-

pressa a posição que o indivíduo ocup a no mundo, posição esta 

relacionada com seus desejos, conflitos e ansiedades, que ca-

racterizam, em última análise, o processo de sua realização. 

Vários autores, tais como Koch (1975 ) , Pulver (1953), Arthus 

Capud Augras, 1980), Buck Capud Abraham, 1976), elaboraram es

quemas para a interpretação da localização do desenho na folha, 

com base numa simbologia espacial. Para a maioria destes auto-

res, a parte superior da folha simboliza o ar, o espírito, o 
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consciente, o ideal, o otimismo, etc (area projetiva) e a par-

te inferior a terra, a matéria , as pu1sões inconscientes, o 

concreto, a depressão, etc . (área realista). Enquanto a parte 

esquerda refere-se ao passado, à interiorização, à afetividade, 

à relação consigo mesmo, ao apêgo ã mãe, a parte direita corres 

ponde ao futuro, à exteriorização, à atividade , à relação com 

os outros e ao ap~go ao pai. Além disso, CQrman (1979) assina 

la 

que as partes em branco, aquelas não desenhadas, 
não são espaços vagos sobre os quais nada se tem 
a dizer; mas sim, partes interditas, que devem 
ser, consequentemente, interpretadas.Cp. 28) 

Lourenção van Ko1ck (1968), baseando-se, principalmente, nas 

posições destes autores, atribui vários significados às diver-

sas possibilidades de localização do desenho na folha, como p~ 

de ser observado no Anexo 4. 

Foi com base nestes argumentos que optou-se, neste 

estudo, por uma analise mais abrangente da técnica do Desenho 

da Família, na qual levou-se em consideração tanto os aspectos 

expressivos quanto os projetivos; mais especificamente: os as-

pectos gerais do desenho (tais como, tempo de execução, posi -

ção da folha, localização e direção do desenho, traçado, som-

breado, transpar~ncia, movimento, cenário, indicação de supor-

te, etc); os seus aspectos estruturais ou formais ~ntre os 

quais destacam-se a caracterização da família desenhada, a es-

truturação do grupo familiar e a caracterização dos persona 

gens desenhados: tempo de execução, tamanho, ordem de execução, 

distância, etc.) e os seus aspectos de conteúdo (a valorização 
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e a desvalorização dos personagens desenhados), os quais possi 

bilitam a formulação de hipóteses interpretativas Cporexemplo, 

sobre a identificação sexual da criança, sobre a rivalidade 

fraterna, etc.). 

Além disso, considerou-se que os aspectos expressi-

vos e os projetivos deveriam ser analisados conjuntamente Cde-

vido à interrelação existente entre a forma e o conteúdo) e em 

função de uma dimensão simbólica, pois, de acordo com Widlt~cher 

C197l), esta 

nos revela o modo como a criança vive, mediante 
as coisas, as significações simbólicas com que 
as reveste . t, portanto, o conjunto de se u mun
do imaginário que se reflete no seu desenho. Ne 
le, ela nos indica o que não pode dizer sobre 
os devaneios e emoções vividos nas situações con 
cretas. Cp. 125-6) 

Esta dimensão simbólica, apesar de possuir, de um modo geral, 

um caráter universal, deve levar em consideração aspectos indi 

viduais e culturais CMeredieu, 1979)". Contudo, considera-se i~ 

portante que não se restrinja tal dimensão apenas ao simbolis-

mo psicanalítico, como se obs e rva frequentemente . De fato, pa-

ra Widlecher C197l), 

seria inexato confundir a interpretação simbóli 
ca d? desenho com sua interpretação psicanalítl 
ca. Esta última utili za a interpretação simbólI 
ca, mas sem dela fazer um monopólio. C .. . ) es~ 
tes dois modos de interpretação não se distin -
guem por conteúdos diferentes, mas por referên
cias topológicas distintas. Cp. 125) 

Desta maneira, julga-se fundamental, na análise do Desenho da 

Família, tanto os aspectos expressivo-formais quanto os aspec

tos de conteúdo projetados, pois estes possibilitarão não so 
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uma investigação em termos afetivos, mas também em termos cog

nitivos, os quais envolvem processos perceptivos e intelectu -

ais, permitindo, consequentemente, recorrer a várias posições 

teóricas na explicação ou interpretação dos diferentes aspec -

tos contidos na representação gráfica da família . 

Além dos níveis de análise em termos expressivo e 

projetivo, a prática da referida técnica tem mostrado a neces

sidade de situar a criança em relação a diferentes fatores, e~ 

tre os quais destacam-se: idade, sex?, ordem de nascimento,ta 

manho da família, nível sócio-econômico, aspectos culturais 

etc, que interferem na sua interpretação . Paralelamente aos es 

tudos clínicos, é necessário, portanto, que se façam estudos 

evolutivos e diferenciais de fundamentação quantitativa, os 

quais, além de servir de b ase para a interpretação do Desenho 

da Família, permitem verificar a sua sensibilidade . Apenas le

vando-se em consideração estes múltiplos aspectos, poderemos 

esgotar todas as possibilidades de interpretação, aumentando 

assim, consideravelmente, a sensibilidade de qualquer técnica 

gráfica e, em particular, a do Desenho da Família, face a ri

queza de possibilidades de análise que ela propicia. 

Em virtude desta necessidade e devido ã existência 

de um número relativamente pequeno de estudos que tiveram tal 

preocupaçao, principalmente em relação ã técnica do Desenho da 

Família,optou-se por conduzir a presente pesquisa nesta dire -

ção . Assim, este trabalho tem como objetivo verificar a sensi

bilidade da referida técnica numa população brasileira em fun-
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çao da influência da idade, sexo e ordem de nascimento. 

No Capítulo I será apresentada, de uma maneira sis 

temática e crítica, uma revisão da literatura sobre a técnica 

do Desenho da Família, onde serão mostradas as posições de di

ferentes autores quanto à sua caracterização, instrução e méto 

dos propostos para a sua análise, bem como os principais estu

dos realizados , com o objetivo de verificar a sua sensibilidade. 

Tendo em vista a importância da variável ordem de 

nascimento no estudo da criança e das relações familiares e de 

vido ao seu caráter de originalidade nesta pesquisa, apresent~ 

mos, no Capítulo 11, as principais posições que a criança ocu

pa na família, em função da ordem de seu nascimento, de acordo 

com as proposições de diversos autores. 

A justificativa da escolha das tres variáveis anali 

sadas, aSSlm como a devida formulação do problema investigado 

neste estudo serão vistos no Capítulo 111. 

No Capítulo subsequente apresentamos, detalhadamen

te, a metodologia utili zada, ou seja: os critérios estabeleci

dos para a .composição da amostra; o tipo de instrução escolhi

do, o material utili za do e o procedimento seguido na aplicação 

da técnica do Desenho da Famíl i a; o método proposto para a sua 

análise e o tipo de tratamento estatístico usado nas relações 

de suas características com a idade, se xo e ordem de nascimen

to. 
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Os Capítulos V e VI referem-se, respectivamente, -a 

apresentação e discussão das características do Desenho da Fa-

mília que se relacionaram significativamente com as três variá 

veis analisadas. 

Finalmente, no Capítulo VII, serao apresentadas as 

conclusões, bem como algumas sugestões para possíveis estudos 

posteriores. 
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CAP!TULO I 

A T~CNrCA DO DESENHO DA FAM!LIA 

O Desenho da Família começou a desenvolver-se como 

técnica de investigação psicológica nos anos 30 . N.Appel(193l) 

já o empregava, juntamente com outros desenhos, no estudo da 

personalidade da criança. 

Mais tarde, o Desenho da Família foi objeto também 

de estudo de Minkowska (1949), que o considerava um modo privi. 

legiado de expressões dos conflitos familiares. Assim, ela pro 

pos uma análise da personalidade global da criança, através da 

interpretação de desenhos, ut i lizando a seguinte instrução: 

"Desenhe você, sua famíli a e sua casa". Posteriormente (1952), 

comparou os resultados desta análise dos desenhos com os obti-

dos no Teste de Rorschach. Na interpretação dos desenhos, ela 

se detém mais no aspecto formal. Deste modo, baseando-se na ma 

neira pela qual as crianças executam seus desenhos, ela -opoe 

dois tipos constitucionais, onde cada um apresenta um modo di 

ferente de apreensão do real; Cal o sensorial (caracteri zado 

pelos desenhos dinâmicos, nos quais predominam as linhas cur

vas) e (~) o racional (caracterizado pelos desenhos rí gidos e 

imóveis, com a predominância de linhas retas e ângulos). A au-

tora atribui a cada um destes tipos uma constituição diferen -

te: o sensorial seria epileptóide e o racional, esquizóide. I~ 

to pode ser verificado no estudo reali zado por Favez-Boutonier 

(1960) sobre os desenhos de crianças esquizofrênicas. 
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A revisão da literatura sobre o Desenho da Família 

permitiu observar que: (1) a maioria dos autores considera-o 

uma técnica projetiva; (2) a sua instrução difere de um autor 

a outro; (3) cada autor enfatiza um aspecto particular da aná

lise,apesar dos métodos propostos serem bastante semelhantes 

entre si; (4) vários estudos diferenciais, de fundamentação 

quantitativa, foram realizados com o objetivo de verificar a 

sensibilidade do Desenho da Família. 

1 - Caracterização da Técnica do Desenho da Família 

Entre os autores que consideram o Desenho da Famí -

lia uma técnica projetiva, encontra-se Porot (1973). Ele assi 

nala que esta técnica 

possibilita obter de um sujeito uma projeção de 
sua personalidade global, consciente e inconsci 
ente, sobre um material que seja, ao mesmo tem~ 
po, bem pouco estruturado, para não restringir, 
em nada, essa projeção, mas que o seja suficien 
temente, para permitir, em consequência, a aná~ 
lise desta personalidade por comparação com os 
resultados experimentais fornecidos por outros 
sujeitos. O Desenho da Família responde exata _ 
mente a essas exigências, contraditórias.(p.252) 

Para Borelli-Vincent l1965), o Desenho da Família 

apresenta a vantagem de ser centrado sobre o grupo familiar, 

"lugar" privilegiado dos conflitos infantis . 

Di Leo (1978) acrescenta que, em carater de técnica 

projetiva nao estruturada, as descrições gráficas da família 
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apresentam-se como valiosas expressoes de sentimentos, que te~ 

dem a ser mais reveladoras durante o período de latência (apr~ 

ximadamente entre os 6 e 10 anos). Neste momento, estas expre~ 

sões encontram-se relativamente livres das pressões culturais, 

e tendem, por sua vez, a torná-las mais conformistas e 

individuais. 

menos 

A utilizaçio do Desenho da Família como t€cnica pr~ 

jetiva, por Morval (1974), b as eia-se num tríplice postulado: (1) 

a família € um fator importante na es truturação da personalid~ 

de da criança; (.2) atrav€s do Desenho da Família, a criança 

projeta suas atitudes e sentimentos em relação ã sua família; 

(3) € possível conhecer essas atitudes e sentimentos interpre

tando os signos do Desenho da Família. Nesta interpretação,ela 

distingue três momentos: 

(1) 

Signo (s) 

(2 ) 

Significado (s) 

Explícito (s) 

(3) 

Hipótese 

Interpret ati va 

No primeiro momento deve-se fazer um levantamento 

de todos os signos revelados pelo sujeito em seu desenho. No 

segundo, combinando-se alguns destes signos obtém-se um signi

ficado explícito. Finalmente, no terceiro momento, a combina -

çio dos significados explícitos permite obter o significado 

latente ou a hipótese interpretativa. Portanto, a análise do 

Desenho da Família deve seguir esquematicamente os seguintes 

passos: 
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(1) -----.. (2) ----•• (3) 

Signo A ------. Significado 

Signo B ~ Explícito 

Signo C ~ 1 ~ Hipótese 

Signo D ~SignifiCado Interpretativa _ 

S · E- E 1;' ~ . 1 gno xp lCl to 

Signo F ~ 2 

Com o objetivo de exemplificar este esquema, Morval 

cita a hipótese de um problema edipiano obtida através da aná

lise do Desenho da Família de um menino: 



( 1) (2) ------~. (3) 

Signos 

- Hesitação ao 

desenhar o pai 

Significados 

Explí ci tos 

- Pai desenhado ~ 
em último lugar . Desvalorização 

- Pai desenhado da Figura 

como o menor personagem / Paterna 

- Comentários negati v~. 
sobre o pai 

- Mãe desenhada em 

primeiro lugar ~ 

- Mãe desenhada ~ 
mais cuidado 

- Mãe desenhada 

como o maior personagem 

Valorização 

da Figura 

Materna 

- Sujeito desenhado entre-.Separação 

o pai e a mãe dos pais 

Distância sujeito-mãe(-+ Sujeito mais 

que distância sujeito- próximo 

pai da mãe 

Hipótese 

Interpretati va 

Hipótese de 

um problema 

edipiano 

12 
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Morval assinala que a passagem dos signos ao signi-

ficado explícito baseia-se em dados empíricos revelados 

observação. Assim, 

trata-se de elaborar uma lista de si~os susce
tíveis de aparecer no Desenho da Famllia e apli 
cá-los a um certo número de sujeitos escolhidos 
segundo diversos critérios diferenciais; se os 
signos variam em função da idade, do sexo, de 
circunstâncias particulares ... , será possível 
relacioná-los com os significados explícitos. 
CP. 24) 

pela 

Através desta passagem, pode-se verificar, segundo a autora, a 

sensibilidade da técnica .do Desenho da Família. 

A passagem dos significados explícitos ã h.ipótese 

interpretativa depende, por sua vez, da teoria que sustenta a 

interpretação que é, frequentemente, de base psicanalítica. Ao 

se efetuar esta passagem, pode-se verificar a fidedignidade e 

a validade da referida técnica. 

2 - Instrução do Desenho da Família 

Apesar de haver um consenso entre os autores na ca-

racterização do Desenho da Família como técnica projetiva, o 

mesmo não ocorre em relação à instrução . 

Para Porot 09521 a instrução consiste em solicitar 

ã criança: "Desenhe sua família", caracterizando, desta manei-

ra, a família real. Vários acréscimos foram sugeridos, a par _ 

tir desta proposição. Deste modo, enquanto M. Reznikoff a H.R. 
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Re znikoff (1956) e Lawton & Seechrest (1962) insistem para que 

a criança não esqueça de desenhar nenhum membro de sua família, 

Koppitz (1968) propõe: "Desenhe sua família inteira" . Outro 

acréscimo na caracterização da família real foi sugerido por 

Flury e Nelly Stahel (apud Kos & Biermann, 1977) através da 

instrução: "Desenhe sua família a côres" . Finalmente, Burns & 

Kaufman (1970), observando que a maioria das crianças represe~ 

ta graficamente sua família de maneira estitica, propuseram 

o acréscimo de um fator cinético: "Desenhe sua família em ação, 

fazendo qualquer coisa". 

Apesar de ter sido utilizada anteriormente por Berge 

(1946) , a instrução que caracteriza a família imaginária foi 

introduzida de maneira mais e~pecífica por Corrnan (1979). As

sim, através de sua experiência com o Desenho da Família, em 

psicologia clínica, modificou a instrução proposta por Porot 

("Desenhe sua família"), alegando que esta, por seu cariter 02. 

jetivo, limitaria a projeção. Propõe , desta maneira, "Desenhe 

uma família, uma família que você imagina", pois esta possibi

litaria mais liberdade na projeção das tendências inconscien -

teso 

Englobando ambas as rCprcselltaçõe s (família real e 

família imaginiria) , Borelli - Vincent (1965) propõe em primeiro 

lugar "Desenhe urna família" e em seguida "Desenhe sua família", 

com o objetivo de estabelecer uma comparaçao entre os dois de

senhos. 
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Observa-se, ainda, que, alem do conteúdo distinto 

(família real, família imaginária e ambas as representações), 

alguns autores incluem o Desenho da Família num conjunto de 

outros desenhos (tais como Appel, 1931: "Desenhe uma casa, uma 

família e animais"; Minkowska, 19.49, 1952: "Desenhe voce, sua 

família e sua casa" e Delgorgue, 1981: "Desenhe uma casa, uma 

pessoa, uma família, uma árvore e um desenho livre". 

3 - Métodos de Análise do Desenho da Família 

Como bem observa Mo'rval (1974), apesar dos estudos 

proporem métodos de análise bastante semelhantes entre si, ca

da um insiste num aspecto particular da correção . Alguns enfa

tizam mais o aspecto descritivo (Cain & Gomila, 1953; Borelli

Vincent, 1965; Porot, 19-6'5 e Weiler, 1967). outros destacam o 

aspecto interpretativo (Burns & Kaufman, 1972) e ainda outros 

englobam estes dois aspecto,s (Connan, 1979 e Morval, 1974). 

3.1 - Aspecto Descritivo 

Cain & Gomila (1953), com o objetivo de sistemati -

zar a correção do Desenho da Família, propuseram quatro crité

rios de classificação: (a) número de personagens (levando em 

consideração os acréscimos e os esquecimentos em relação ã fa

mília real); (b) organização dos personagens (ordem de execução 

dos personagens e as relações estabelecidas entre eles); Cc) 
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relação figura-fundo (ausência de fundo, fundo-casa e fundo

qualquer); e (d) dinâmica do desenho (personagem representando 

urna açao parcial ou total). Utilizando a instrução "Desenhe sua 

f amíl i a" e com base nos cri t éri os aci ma citados, os aut ores a-

nalisaram 82 desenhos de crianças e adolescentes, dos quais 

forneceram apenas os resultados numéricos brutos referentes a 

presença dos diferentes elementos. Deste modo, além de não re~ 

lizarem uma análise estatística global, não estabeleceram nor

mas de comparação . 

Urna outra abordagem sistemática da correçao do De

senho da Família foi proposta por Weiler (1967) através de um 

esquema de análise contendo cinco elementos: Ca) administrati

vos (informações sobre o suj ei to); (b) adaptati vos (reações do 

sujeito diante da tarefa proposta}; (c) f ormais expressivos (~ 

racterísticas gerais do desenho); (~) de conteGdo (composição 

da família, especificação dos personagens, suas atividades e 

situação na qual eles são colocados) e (e) de informação ver

bal (denominação dos personagens e comentários emitidos duran

te e após a execução do desenho). Com base nestes elementos 

ela analisou os desenhos de crianças belgas do sexo feminino , 

de 6 a 12 anos. Todavia, da mesma forma que Cain & Gomila, a 

autora não realizou nenhum estudo estatístico, nem estabeleceu 

normas de comparação . E~a apresentou apenas os resultados numé 

ricos brutos em relação à presença dos diversos elementos. 

Borelli-Vincent (1965), apoiando-se em sua experiê~ 

cia clínica sobre a técnica do Desenho da Família, propôs um 
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método no qual distingue dois níveis de análise: La) estudo gl~ 

bal do desenho (composição do grupo familiar, aspectos estrut~ 

rais gerais dos personagens e aspectos de organização ge r al do 

desenho) e (b) especificação dos personagens e das relaçõ.es in 

terpessoais (caracteres estruturais, atributos individuais, ca 

racteres expressivos e verbali zações, ordem de execuçao dos 

personagens e relações entre os personagens). Para o autor, a

pesar do Desenh9 da Família ser muito utilizado, ele nao tem 

sido objeto de estudos sistemáticos, visando o estabelecimento 

de normas genéticas e diferenciais, características de grupos 

definidos . Assim, propõe descrever e especificar para cada 

criança os conteúdos evocados nas imagens familiares projeta -

das no desenho. Em seguida, sugere analisar estes dados indivi 

duais em função da evolução genética geral das representações 

familiares. Finalmente, na medida em que estas imagens são co~ 

flituais, propõe apreciar , a natureza e a intensidade dos con

flitos implicados, observando se estes são atribuídos a uma fa 

se evolutiva normal ou se apresentam um caráter mais ou menos 

patológico . Entretanto, embora tenha salientado esta necessida 

de e indicado os meios, observa-se que ele não contribuiu, de 

maneira efetiva, para a sua realização. 

o estudo analítico do Desenho da Família foi sugeri 

do por Porot (1965), numa perspectiva clínica, enfatizando três 

aspectos: Ca) a composição da famíli a Calém do aspecto quanti

tativo, insiste sobre o significado da ausência de um ou mais 

personagens); (b) as valorizações e as desvalorizações dos di

versos personagens (analisadas atr avés da ordem de execução,da 
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localização no desenho, do tamanho, da qualidade da represent~ 

ção gráfica e do número de côres empregadas) e Cc) a situação 

na qual a criança posiciona-se em relação aos demais membros 

da família. Como assinala Morval (1974), apesar da ~nfase so

bre o estudo dú significado dos signos, Porot manteve-se, como 

os autores precedentes, no nível descritivo, pois nao apresen

tou nenhuma contribuição efetiva neste sentido . 

3 . 2 - Aspecto Interpretativo 

Numa abordagem essencialmente interpretativa, Burns 

& Kaufman (1972) propuseram um método de análise, fundamentado 

principalmente (a) nas ações, indiv i duais ou coletivas C~ovi _ 

mento de energia entre pessoas e objetos); (b ) nos estilos Cc~ 

racterísticas gerais do desenho, relacionadas com a disposição 

dinimica das figuras no papel) e (c) nos diversos símbolos (a

nalisados com base no simbolismo pSicanalítico). Apesar de te

rem analisado uma grande quantidade de desenhos (10.000, apro

ximadamente}, nao efetuaram nenhuma análise estatística, nem 

propuseram normas de comparação. 

3.3 - Aspectos Descritivo e Interpretativo 

Corman CJ979) , englobando os aspectos descritivo e 

interpretativo, propõe um método de análise, onde distingue 

tr~s níveis de interpretação: (a) nível gráfico (no qual sao 



19 

aplicadas as regras da grafologia e da simbólica do espaço) ,;(b) 

nível das estruturas formais (no qual são analisados o esquema 

corporal e a estrutura formal do grupo familiar) e (c) nível de 

conteúdo (no qual são analisadas as tendências afetivas: -valo

rização e desvalorização dos personagens; e os mecanismos de 

defesa: personagens barrados ou acrescidos e as relações ã dis

tância). Em seus estudos clínicos, abordou o problema do Com-

plexo de Sdipo e da Rivalidade Fraterna (1979), o significado 

dos personagens acrescidos (1965) e do duplo (1967) e o probl! 

ma do Narcisismo (1975) através da técnica do Desenho da Famí-

lia. Para validar suas interpretações, recorreu ã teoria psica-

nalítica e aos dados obtidos em outras fontes (anamnese e ou -

tros testes). Tal como Borelli-Vincent, reconheceu a necessida 

de de estabelecer normas de idade e de estudar os caracteres 

diferenciais do sexo e de outras variáveis, sem, entretanto, a 

presentar nenhuma contribuição efetiva neste sentido . 

Os dois aspectos (descritivo e interpretativo) abo! 

dados por Corman devem ser considerados, segundo Morval (1974), 

como dois momentos de uma mesma análise. Ela acrescenta também 

que, se por um lado, é difícil validar o aspecto interpretati-

vo, por outro, um estudo do aspecto descritivo é possível de 

ser realizado e permite evitar a armadilha de uma interpreta _ 

çao prematura. Assim, 

uma vez obt i dos os signos do Desenho da Família 
característicos de uma determinada amostra e os 
que se desviam da norma, torna-se possível ana
lisar estes úl timos em profundidade. c.p . 32) 
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Concluindo, verificou-se que, apesar da maioria dos 

autores citados ressaltar a necessidade de um estudo mais sis-

temático da técnica do Desenho da Família, eles não propuseram 

critérios quantitativos adeq uados para a sua realização. p co-

mo assinala Morval (1973), 

apoiar a interpretação de uma prova como o Dese
nho da Família, sobre uma fundamentação quantita
tiva não é mais um luxo, mas uma exigência . Pois, 
como referenciar um ~igno' sintomático, indicati
vo, talvez, de qualquer problema psicológico, se 
não se conhece, para tal idade, tal sexo, tal 
meio, as características normais (normal, sendo 
tomado aqui no sentido estatístico do termo) do 
Desenho da Família?(p . 68) 

Alguns autores, partindo da necessidade de situar 

o sujeito no grupo ao qual pertence, antes de analisar o seu De 

senho da Família, realizaram estudos de fundamentação quantit~ 

tiva sobre a influência de diversas variáveis, com o objetivo 

de verificar a sensibilidade desta técnica. 

4 - Est udos sobre a Sensibilidade do Desenho da Família 

Dentre os principais estudos realizados sobre esta 

abordagem, encontra-se o desenvolvido por M. Reznikoff & 

H.R. Reznikoff ()956), nos Estados Unidos, cujo objetivo con-

sistiu em verificar a influência do sexo, da raça e do nível 

sócio-econômico na representação gráfica da família de 100 cri 

anças de 7 a 9 anos. Os autores utilizaram a instrução caracte 

rizada pela família real, insistindo para que a criança não e~ 

quecesse de desenhar nenhum membro de sua família. A análise 
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dos desenhos, efetuada de acordo com 28 signos, permitiu veri

ficar a existência de diferenças atribuídas: (a) ao sexo: a 

maioria das crianças do sexo masculino colocou-se numa posição 

central, esqueceu de representar graficamente a mãe ou dese

nhou-a sem braços; (b) à raça: a maioria das crianças negras 

esqueceu de representar os dedos dos personagens (interpretado 

como dificuldade de contato} e excluiu os membros da fratria 

(indicativo de rivalidade fraterna) e Cc) ao nível sócio-econô 

mico: a maioria das crianças provenientes de uma classe social 

inferior esqueceu de desenhar a mãe, representou graficamente 

um membro da fratria com dimensões superiores aos demais mem

bros da família, desenhou-se como o menor personagem, represe~ 

tou a família sem linha de base (exprimindo um sentimento de 

insegurança) e desenhou o pai sem braços. Em relação a este es 

tudo, Morval (1974) assinala que ,apesar dos autores efetuarem 

a passagem dos signos aos significados explícitos (na qual in

dicaram prudentemente algumas explicações possíveis para dete~ 

minados signos), não levaram em consideração nenhuma outra pe~ 

quisa do genero como ponto de referência e não propuseram nor

mas de comparação. 

Harsanyi (apud Morval, 1974), com o objetivo de 

mostrar a necessidade de analisar o Desenho da Família em fun

na ção da idade e do sexo, realizou um estudo transversal, 

União Soviética, de 740 sujeitos de 10 a 16 anos, de ambos os 

sexos. A instrução consistiu em solicitar o desenho da família 

real. Os resultados obtidos mostraram que ,enquanto a tendência 

para o sujeito desenhar-se em primeiro lugar e para colocar a 
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mae numa posição de destaque diminuiu com as idades analisadas, 

a tendência para colocar o pai numa posição de destaque aumen

tou com as mesmas. Quanto ao sexo, foi verificado que a maioria 

das crianças, do sexo feminino, de 10 a 14 anos, atribuiu maior 

importância ã figura materna. Contrariamente ao estudo citado 

anteriormente, o autor não efetuou a passagem dos signos aos 

significados explícitos; deteve-se apenas na análise dos sig

nos contidos no Desenho da Família. 

A influência das diferenças interculturais na estr~ 

tura familiar foi estudada por Ferraris (1973) através da téc

nica do Desenho da Família. A amostra foi constituída por cri

anças de 7 a 9 anos, de ambos os sexos, de nível sócio-econômi 

co baixo e pertencentes a três grupos culturais diferentes: (a) 

urbano (Roma), no qual o pai e a mae trabalhavam; (b) 

(Sardenha), no qual o pai era pastor e ficava ausente do 

rural 

lar 

la meses por ano e Cc) africano CCosta do Marfim), no qual se 

praticava a poligamia. A autora utili zou a instrução (Desenhe 

uma família) e o método de interpretação propostos por Corman 

na análise dos desenhos. Os resultados obtidos nesta análise 

mostraram inicialmente duas constantes nos três grupos: la) a 

maioria das crianças não representou os membros da fratia (in

terpretado como uma atitude egocêntrica do sujeito em relação 

a seus irmãos, atribuída ã competição pelo amor dos pais); (b) 

a maioria das crianças de senhou o pai sep arado dos demais per

sonagens. Além disso, constatou que,enquanto a maioria das cri 

anças de Roma e da Costa do Marfim desenhou a mãe afastada dos 

demais personagens, o mesmo não ocorreu em relação às crianças 
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da Sardenha (explicado pela função que a mae exerce na família 

durante a ausência do pai). Os resultados indicaram também que 

a maioria das crianças de Roma e da Sardenha valorizou mais o 

pai ou a mãe, .ao passo que na Costa do Marfim, o pers onagem 

mais valorizado foi um outro membro da família ou estranho a 

ela (atribuido aos vínculos menos exclusivos com os pais nesta 

cultura) . Como última constatação, a autora assinalou que a 

maioria dos meninos dos três grupos valoriza mais um persona -

gem do sexo masculino (revelando uma identificação com o pai 

ou com o personagem substituto) e somente as meninas da Sarde

nha valorizaram mais o personagem do sexo feminin o (fato atri

buído ã presença marcante da mãe no lar). Ao concluir, ressal 

ta a importância da presença do progenitor do mesmo sexo para 

uma boa identificação sexual. Em relação a este estud~, Morval 

(1974) observa que em suas conclusões, Ferraris aceita sem dis 

cussao as interpretações de Corman e não se refere a nenhuma 

norma de comparação. Além disso, ela não precisa em que propoE 

ção as crianças desenharam sua família real ou uma família ima 

ginária . Para finalizar, questionou, também, suas conclusões 

referentes ao egocentrismo da criança e ã sua identificação se 

xual. 

Numa tentativa de preencher as lacunas deixadas nos 

estudos anteriores, Morval (j973, 197 4) realizou alguns estu -

dos diferenciais, a fim de estabelecer de uma maneira mais sis 

temática a sensibilidade do Desenho da Família. 

Assim, num primeiro estudo, Morval ()973) analisou 
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a influência da idade, do sexo e do nível sócio-econômico atra 

vés do Desenho da Família. A amostra foi constituída por 418 

crianças de Montreal, de 5 a 11 anos, de ambos os sexos, de 

dois níveis sócio-econômicos (médio e baixo) e pertencentes a 

famílias onde os pais estavam presentes no lar. A instrução u

tilizada foi a proposta por Corman (representação da família 

imaginária). Os desenhos foram analisados de acordo com um mé

todo contendo 115 signos, elaborado com base nas proposições de 

diferentes autores, obedecendo a três níveis de análise: (a) 

características gerais do desenho (tempo total utilizado na 

execuçao do desenho, presença de título, comentários durante o 

desenho, número de cores empregadas, zona ocupada pelo desenho, 

força do traçado, característica do traçado, direção do dese -

nho, paisagem, número de fileiras e estereotipias); (b) nível 

das estruturas formais (número de personagens representados,c~ 

racterização dos membros .da família nuclear, presença ou ause~ 

cia de outros personagens, ordem de execuçao dos personagens 

desenhados, distância entre eles e a sua organização) e (c) nf 

vel de conteúdo (valorização dos personagens: desenhado em pri 

meiro lugar, o maior, o desenhado com mais cuidado, o mais de

talhado e o mais colorido; desvalorização dos personagens: de

senhado em último lugar, o menor, o desenhado com menos cuida-

do, o personagem sem braços, sem maos, sem pernas, sem olhos 

ou sem boca; dinâmica do desenho e a identificação do sujeito). 

Os resultados mostraram que a idade foi o principal fator de 

diferenciação, afetando principalmente as características gra

ficas (o que não foi surpreendente, pois o grafismo infantil! 

volui com a idade). Entretanto, vários signos do nível das es-
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truturas formais e alguns do nível de conteúdo também foram a

fetados. Deste modo, ela considerou 8 anos uma"idade charnei -

ra", onde os mais jovens desenham a família real e os mais ve

lhos repre sentam graficamente uma família-padrão de 3 ou 4 mem 

bros (fato atribuído ao advento do pensamento lógico) . Além dis 

so, verificou que,além das crianças mais velhas desenharem com 

menos frequência sua verdadeira família, quando o fazem, geral 

mente nao se incluem (fato atribuído ao efeito da socialização 

com os pares e à autonomia crescente em relação ao meio fami -

liar). A influência do sexo foi mais acentuada ao nível das es 

truturas formais, desempenhando um papel na importância atri -

buída aos pais (enquanto as crianças do sexo masculino atribui 

ram uma maior importância ao pai, as do sexo feminino fizeram-no 

em relação à mãe) e na identificação do sujeito (enquanto a 

maioria dos meninos escolheu um personagem masculino como mode 

10 de identificação, as meninas fizeram-no em relação a um pe! 

sonagem feminino). Pouca diferença foi atribuída ao nível so

cio-econômico. Morval também coloca em questão a simbólica do 

espaço e a distinção entre o tipo racional e sensorial estabe

lecida por Minkowska. E la contes ta ainda a afirmação de Corman , 

cuja proposta para desenhar uma família possibilita mais libe~ 

dade de projeção, pois, na medida em que os sujeitos desenham 

uma famí lia-padrão , torna-se aleatório analisá-la em relação ã 

família real, pelo menos nas crianças de Montreal. Assim, assi 

nala que a instrução mais restritiva "Desenhe sua família" po

deria fornecer um número maior de informações. Ao concluir,re~ 

salta a importância de se levar em consideração as caracterís-

ticas do grupo ao qual a criança pertence, antes de 

seu Desenho da Família. 

analisar 
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Num outro estudo, Morval (1974) analisou as manifes 

tações da rivalidade fraterna através da técnica do Desenho 

da Família. Partindo das posições de diferentes autores sobre 

o aspecto psicopato16gico da rivalidade fraterna, ela colocou 

as seguintes hip6teses, para serem testadas em crianças nor

mais: (a) os primogêni tos manifestam mais agressividade, os se 

gundos filhos apresentam mais reações regressivas e encontra -

se mais depressão nos caçulas; (b) a rivalidade fraterna é rnUs 

acentuada nos primogênitos; (~) os meninos manifestam mais a

gressividade, as meninas apresentam reações mais depressivas ou 

regressivas e a rivalidade ocorre, principalmente, em relação 

a uma criança do sexo oposto; (dl a rivalidade fraterna é mais 

intensa nas famílias menores. A amostra foi composta por 340 

crianças (125 primogênitos, 114 segundos-filhos e 101 caçulas) 

da região de Montreal, de ambos os sexos, de 5 a 11 anos, de 

nível intelectual médio e provenientes de famílias com duas ou 

mais crianças. Para analisar a rivalidade fraterna, destacou 

as seguintes características do Desenho da Família: (a) prese~ 

ça do sujeito; (b) presença de crianças; Cc) valorização (do 

sujeito, de um menino ou de uma menina): personagem desenhado 

em primeiro lugar, maior; (d) desvalorização (do sujeito, de 

um menino ou de uma meninal: personagem suprimido, desenhado 

em último lugar, menor; (el identificação. Os resultados mos

traram que em crianças normais a agressividade direta ou indi

reta, tal como é manifestada no Desenho da Família, foi a pri~ 

cipal manifestação da rivalidade fraterna. Com relaçio i ~ri -

meira hip6tese, observou que os primogênitos, principalmente os 

mais jovens, manifestaram mais agressividade indireta, execu -
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tando mais frequentemente um desenho sem crianças. Entretanto, 

encontrou também agressividade nos caçulas, sendo que os mais 

jovens suprimem, com mais frequência, um menino ou uma menina. 

Assim, os segundos filhos parecem aceitar melhor as outras cri 

anças . Finalmente, ela não observou nem regressão nos segundos 

filhos, nem depressão nos caçulas. A segunda hipótese nao foi 

confirmada, pois a rivalidade fraterna foi mais acentuada nos 

caçulas e esta ,se manifestou, tanto pela eliminação de todas 

as crianças, quanto pela supressão de uma só. Com relação a 

terceira hipótese, verificou que o pequeno numero de diferen -

ças significativas encontradas pode ser considerado efeito do 

acaso. Assim, não observou nada de surpreendente em relação as 

duas primeiras afirmações da hipótese, mas quanto à terceira a 

firmação, observou que a agressividade não se dirigiu especifi 

camente para uma criança do sexo oposto. A última hipótese não 

foi confirmada, pois o tamanho da família não teve influência 

na rivalidade fraterna. A não confirmação da maioria das hipó

teses (formuladas com base na psicopatologia da rivalidade fra 

terna) foi atribuída por Morval ao fato da amostra ser consti

tuída por crianças normais. 

Através dos estudos realizados por Morval, pôde- se 

observar algumas contribuições em relação aos estudos anterio

res, principalmente no que concerne à utilização da instrução 

proposta por Corman: "Desenhe uma família, uma família que vo

cê imagina". Assim, em seu estudo sobre a influência da idade, 

do sexo e do nível sócio-econômico na representação gráfica da 

família,ela precisou em que proporção as crianças desenharam 
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sua família real ou uma família imaginária (o que nao havia o

corrido no estudo de Ferraris). Além disso, ao concluir este 

estudo, ela questionou a adequação da referida instrução para 

este tipo de pesquisa, sugerindo que a instrução proposta- por 

Porot: "Desenhe sua família", por seu caráter mais restritivo, 

poderia fornecer informações mais específicas . Num estudo pos

terior sobre a constância dos signos contidos no Desenho da Fa 

mÍlia (1976), ela verificou a adequação da instrução que carac 

teriza a família real para este tipo de pesquisa. Uma outra con 

tribuição refere-se ao método empregado na análise do Desenho 

da Família. Esta consistiu na ampliação da quantidade dos sig-

nos (bem como na modificação de alguns) contidos nos três .. 
nl-

veis de análise (gráfico, estruturas formais e conteúdo) do m~ 

todo proposto anteriormente por Corman, o qual foi utilizado 

por Ferraris sem nenhum acréscimo ou modificação . Todavia, ap~ 

sar destas contribuições, Morval não precisou os critérios uti 

lizados na composição da amostra (fato este também ob servado 

nos outros estudos), principalmente em relação ao nível sócio

econômico, que foi uma das variáveis enfatizadas no estudo so-

bre a influência da idade, do sexo e do nível sócio- econômico 

na representação gráfica da família. Em relação ao estudo so

bre a rivalidade fraterna através do Desenho da Família, embo

ra tenha incluído a variável ordem de nascimento, esta foi ana 

lisada apenas em função deste tema. Com base neste fato e na 

ausência de outros estudos sobre a influência desta vari ável 

no Desenho da Família, pode-se perguntar se o estudo da ordem 

de nascimento através desta técnica permite apenas a análise da 

rivalidade fraterna. Além disso, em virtude do objetivo deste 



29 

estudo, Morval limitou sua análise apenas aos signos indicati

vos de rivalidade. No entanto, a análise do Desenho da Família 

nao se restringe apenas a estes signos. O próprio método de 

análise proposto por ela contém 115 signos e abrange trê_s ní

veis: características gerais do desenho, estruturas formais e 

conteúdo. Assim, um estudo abrangendo todos os signos contidos 

nos três níveis acima citados permitiria verificar não só em 

que nível a influência da ordem de nascimento seria mais acen

tuada, como também se haveria possibilidade de levant ar outras 

hipóteses interpretativas, além da referente à rivalidade fra

te rna. 

Concluindo, verificou-se que apesar da divergência 

na escolha da instrução e no aspecto enfatizado na correção do 

Desenho da Família, houve uma tentativa, por parte dos autores, 

no sentido de propor norm~s de idade e principalmente em estu

dar os elementos de diferenciação (sexo, nível sócio-econ5mico, 

aspectos raciais e culturais) característicos de um determina

do grupo de sujeitos. Entretanto, muito ainda tem que ser fei

to para o estabelecimento efetivo da sensibilidade do Desenho 

da Família, pois muitas variáveis ainda não foram objeto de e~ 

tudos sistemáticos através desta técnica (tais corno: a posição 

da criança na família, em função da ordem de seu nascimento, o 

tamanho da família, o sexo dos irmãos, a diferença de idade 

entre os irmãos, etc ... ) . Pode-se considerar que Morval deu o 

primeiro passo nesta direção, ao incluir a variável ordem de 

nascimento em seus estudos. Contudo, apesar das contribuições 

fornecidas por ela, permanecem dois pontos a serem levados em 
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consideração, os quais se incluem na proposta do presente tra

balho: um, sobre a especificação mais precisa dos critérios u-

tilizados na composição da amostra e outro sobre uma análise 

mais sistemática da posição da criança na família, em função 

da ordem de seu nascimento pois, como será mostrado no Capítu

lo 11, esta variável é de extrema importância no estudo da 

criança e das relações familiares. 
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CAP!TULO I I 

A POSIÇÃO DA CRIANÇA NA FAM!LIA 

A literatura sobre a criança e as relações familia-

res ~videncia, como assinala Morval (1974) que: (a) a família 

é um fator importante na estruturação da personalidade da cri-

ança; (b) a família possui uma estrutura e uma dinâmica pro-

prias, em função dos membros que a compõem; (c) cada membro da 

família representa um papel: esquematicamente, o pai represen-

ta a autoridade, a mãe o afeto e os irmãos e as irmãs a rivali 

dade (Porot, 1973); e (dl a criança desenvolve expectativas, ~ 

titudes e sentimentos não so em relação a seus pais, mas tam-

bém em relação a seus irmãos e lrmas. 

No que se refere i relação f raterna, Cahn (1962) 

observa que esta situa-se entre dois polos: um imanente, cons

tituído pela dupla mãe-filho que se impõe nos primeiro anos de 

vida, mas cuja dissociação progressiva permite à criança atin-

gir as relações sociais mais amplas; e o outro transcendente, 

caracterizado pelo par conjugal, cujo primeiro modelo é fo rne-

cido pelos pais. Assim, 

a fratria constitui, para a criança , uma trans i 
ção entre o meio familiar restrito e a socieda
de propriamente dita; um tipo de aprendizagem so 
cial cuja eficácia é função da atitude dos pais~ 
Cp. 166) 

o entanto, a autora acrescenta que estes correm o risco de 

perturbá-la: (a) seja por uma nítida prefer~ncia em relação a 
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uma das crlan ç as , tendo como efeito alimentar o ciGme das ou

tras; (b) seja por uma desunião do par conjugal, levando a ati 

tudes sedutoras de um dos pai s em relação aos filhos, cujo im

pulso social se encontrará bloqueado, questionando-se o modelo 

de identificação parental; (c) seja, enfim, por uma indiferen

ça total quanto à fratria, cuja primeira experiência de socia

bilidade tornar-se-á negativa, uma vez que é caracterizada pe

la agressividade em relação aos pais. Portanto, para Cahn, es

sa dupla dependência motiva a ambivalência: ódio-amor que ca

racteriza a relação fraterna e explica a atmosfera conflitiva 

própria em suas origens, considerando-a como uma fase de pri -

meira importância na gênese sócio-afetiva . 

Além da atitude dos pais, a maioria dos autores (tais 

como, Porot, 1973; Corman, 1970; Ajuriaguerra, 1980; Herman, 

1977-1978; Cahn, 1962; Osterrieth, 1967; Faure, 1973; Ferraris, 

1977) considera que a relação fraterna depende de outros fato 

res, principalmente, do número, da idade, do sexo e da posição 

que as crianças ocupam na família, em função da ordem de seu 

nascimento. 

Em relação à ordem de nascimento, a maioria dos au

tores acima citados refere-se as seguintes posições ocupadas 

pelas crianç as na família: primogênito, segundo filho, filho 

intermediário e caçula . 
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1 - O Primogênito 

Segundo Osterrieth (1967), o primogênito é geralme~ 

te bem acolhido, pois, ele concretiza o amor dos jovens - pais. 

-No entanto, como observa Cahn (1962), a falta de expressa0 em 

matéria de educação dos pais jovens, faz com que adotem em re

laÇa0 ao primogênito uma atitude flutuante que vai desde a in-

dulgência extrema até a severidade excessiva . Já para Berge 

(1969) , pelo fato dos pais serem muito jovens, são frequente -

mente mais severos e mais exigentes em relação ao primeiro fi-

lho; uma maior tolerância educativa se estabelece gradativame~ 

te com o nascimento de outras crianças. 

De acordo com Ferraris (1977),0 papel do primogêni-

to nao é fácil, pois frequentemente lhe são confiadas respons~ 

b i lidades que ele nem sempre está em condições de suportar. As 

sim, 

ele pensa ser tratado injustamente porque, como 
é o mais velho, 'seus pais fazem apêlo is vêzes 
i sua razão e ao seu bom senso, sendo que ou
tras vezes f azem-no calar e obedecer sem discus 
são pois, 'ele é apenas uma criança'. (p. 119)-

Entretanto, como assinala Porot (J9 73) , se os pais exigem maio 

res sacrifícios c responsabilidades do primogênito, parece que, 

em compensaçao, fazem questão de dar-lhe explicações claras e 
. .-preCIsas ao Inves de se contentarem muitas vezes, como aconte-

ce em relação aos filhos seguintes, com proibições sumárias ou 

explicações simplistas. 

Segundo Neisser 09.51), espe ra-se muito do primogê-
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nito no que concerne às realizações intelectuais . Mauco & 
Rambaud (apud Porot, 1973), num estudo sobre os problemas e as 

dificuldades da criança segundo a sua posição na fratria, mos-

traram que os primogênitos ultrapassam nítidamente os mais no-

vos no plano intelectual . 

De acordo com Warren (1966), durante um período de 

sua vida , os primogênitos têm diante deles apenas modelos de 

adultos e estão livres de toda competição entre irmãos e irmãs 

para captar a atenção dos pais. Todavia, como indica Faure 

(1973), habituado a ocupar uma posição privilegiada na família, 

o primogênito sente uma violenta frustração pelo nascimento de 

um segundo filho. Assim, para Ajuriaguerra (1980), a situação 

do primogênito não é cômoda. 

De início filho único, beneficiário exclusivo do 
afeto parental, deve, em seguida, dividÍ-lo com 
o mais novo e, além disso, adotar em relação a 
este recém-chegado uma atitude afetuosa.(p . 771) 

Ferraris (1977) acrescenta que os primogênitos, mais do que os 

outros filhos, sofrem de ciúme em relação a seus irmãos e ir-

mas, mesmo que, a convite dos pais, adotem uma atitude protet~ 

ra quanto a eles . 

Se o ciúme é muito forte (geralmente aguçado pe
los erros educativos), o primogênito pod~ tor
nar-se autoritário com seus irmãos e irmas e 
criar, nos demais filhos, sentimentos de inferio 
ridade. (p. 119) 

Em relação à rivalidade fraterna, geralmente mani -

festada por reações agressivas contra o rival (irmão mais no-

vo), Corman (1970) assinala que os primogênitos seriam os que 
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a sentiriam maIS intensamente, pois de acordo com os resulta _ 

dos obtidos no estudo de Mauco & Rambaud (1951), eles são ,mais 

frequentemente, objeto de consultas psicológicas por motivos 

de dificuldades afetivas e caracteriais. Segundo Corman, isto 

é compreensível, pois o primogênito, ocupando durante um certo 

tempo uma situação privilegiada de filho único, vê-se um dia 

desprovido de seus direitos e de suas vantagens . Entretanto, o 

referido autor acrescenta que sua reação dependerá de vários f~ 

tores: seu caráter, a educação mais ou menos gratificante que 

ele recebeu, a atitude dos pais em relação ao nascimento do se 

gundo filho e, principalmente, a diferença de idade entre ele 

e seu irmão. 

2 - O Segundo Filho 

Herman (1977-1978) assinala que, à primeira vista, 

o segundo filho parece ocupar uma posição mais vantajosa em re 

lação ao primogênito, pois ele tem, desde o início, a compa 

nhia e o exemplo de um irmãos mais velho que lhe mostra o ca

minho. No entanto, a orientação de um primogênito nao e sempre 

um auxílio educativo, pois as crianças nem sempre sao pacien _ 

tes umas com as outras . Já para Cahn (1962), a presença do pri 

mogênito oferece ao segundo filho possibilidade de uma vida s~ 

cial mais rica, prematura e propícia ao desenvolvimento do ego. 

Portanto, segundo Osterrieth (J967) , o primogênito não só cons 

titui um objeto de admiração e identificação, como desempenha 

também os papéis de modelo e de estimulante para o segundo fi-
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lho. Além disso, Herman (1977-1978) assinala que o segundo fi

lho poderia beneficiar-se também da experiência da mãe, do po~ 

to de vista educativo. Assim, os segundos filhos cujos pais fo~ 

sem mais maduros, seriam menos protegidos, mais livres para ex 

pIorar o mundo ao seu redor; teriam maiores oportunidades de 

agir de maneira independente . Portanto, segundo Neisser (1951), 

eles seriam mais empreendedores e abertos em relação ao meio. 

Por outro lado, como indica Osterrieth (1967), a 

presença do primogênito, alem de facilitar o desenvolvimento 00 

segundo filho, pode constituir também um motivo de frustração. 

Desta maneira, em razão de sua idade, o primogênito, cit ado 

constantemente como exemplo pelos pais, faz tudo melhor e sabe 

tudo melhor. Estas atitudes provocam no segundo filho um senti 

mento de inferioridade, ao qual ele reagirá, segundo Porot 

(1973), de diferentes man'eiras: (a) ele poderá imitar o primo

gênito (reação de imitação), devido ao prestígio que lhe é a

tribuído. No entanto, ele agira, frequentemente, como uma co

pia servil e estéril do irmão, sem apresentar qualquer valor 

formativo; (b) ele poderá se opor (reação de oposição), de ma

neira sistemática, tanto em relação ao primogênito quanto em 

relação a seus pais, mediante atitudes malevolentes e de revol 

ta (em casos mais extremosl; Cc) ele podera mostrar-se desinte 

ressado (reação de renúncia), desencoraj ando-se e assumindo 

uma atitude de indiferença referente a tudo e a todos, de modo 

tal que, quanto mais censurado ele fôr, mais insistira nesteti 

po de atitude; (d) ele podera ainda tentar compensar e s ta inferi ori da

de (reação de compensação), através de atividades bem sucedi -
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das, a fim de se sentir igualou superior ao primogênito. En _ 

tretanto, Porot ressalta que, embora o sentimento de inferiori 

dade possa constituir uma ameaça para o segundo filho, ele es

tá longe de ser constante, pois, de acordo com a pesquisa rea-

lizada por Mauco & Rambaud (;951), apenas 20% das crianças ana 

lisadas apresentaram tal sentimento. Assim, de acordo com Po-
.-... 

rot, este sentimento dependerá não só da atitude do primogêni

to e dos pai s, ' como também do sexo das crianças. 

3 - O Filho Intermediário 

Segundo Porot (J9J31, o papel da criança intermediá 

ria é, de um modo geral, delicado, em família com número ímpar 

de crianças. No caso de famílias com três crianças, o interme

diário apresentará certas características do primogênito em r~ 

lação ao mais novo e do segundo filho em relação ao mais ve-

lho. Neste caso, como indica Morval (1974), ele se encontra 

numa situação desconfortável em função de uma contínua oscila-

ção entre seu desejo de agir como o maior e o de tomar o lugar 

do menor. Deste modo, de acordo com Faure ()9.73), duas possibi 

lidades lhe sao oferecidas: o afrontamento com seus irmãos ou 

a regressao a um estado onde esse afrontamento não seria neces 

sário. Entretanto, como assinala Corman (1970), sua atitude d~ 

penderá, muitas vezes, da diferença de idade que apresenta, tan 

to em relação ao primogênito, quanto em relação ao caçula. 

Além disso, outra característica apontada por Porot 
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(1973) em relação a famílias com número ímpar de crianças, e o 

estabelecimento de duplas, sendo que estas são mais comumente 

encontradas em famílias com cinco crianças. Assim, observa- se 

um par de mais velhos, um par de mais novos, per 
manecendo o terceiro meio solitário ou abandona~ 
do, demasiadamente grande e pequeno ao mesmo tem 
po . (p. 217) 

Entretanto, o caráter absoluto desta afirmação é amenizado qua~ 

do se leva em .consideração as diferenças de sexo. Deste modo, 

"se os dois mais velhos são de sexo diferente, o par se forma-

ra mais facilmente, por exemplo entre o segundo e o terceiro, 

se eles são do mesmo sexo" LP . 217). Contudo, Porot assinala 

que, de qualquer maneira, esta situação intermediária parece 

ser a mais equilibrada. Com efeito, 

as crianças desta categoria são, para Mauco & 
Rambaud, as menos frequentemente encaminhadas 
às consultas psico-pedagógicas; a atenção dos 
pais, diminuindo na medida em que a família 
se amplia, a mãe t'orna-se menos captativa, as 
crianças fixam-se menos a ela e aceitam me
lho r a p art i Ih a . Cp. 217) 

4 - O Caçula 

Na caracterização do caçula, verificou-se a existên 

cia de três posições, conforme indica Porot (1973): (a) uma, 

compartilhada pela maioria dos autores (tais como, Ajuriaguer-

ra, 1980; Corman, 1970; Morval, 1974), que o considera uma cri 

ança mimada; (b) uma segunda, baseada no estudo realizado por 

Mauco & Rambaud (19511, que o consideram uma criança negligen

ciada e (b) finalmente uma terceira, baseada na hipótese formu 
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lada por Berge (1952), que tenta conciliar as duas primeiras, 

aparentemente contraditóri as . 

Em relação a primeira posição, Ajuriaguerra -(198 0) 

assinala que o caçula é considerado, classicamente, uma crian

ça mimada. Segundo Morval (1974), ele pode permanecer po r muito 

tempo "bebê", para aproveitar as vantagens desta situação . A

lém disso, para Corman (.1970.), é mui to frequente observar os 

filhos maiores acusarem diretamente os pais de conceder, ao me 

nor, privilégios que lhes foram negados. De acordo com Porot 

(1973), apesar de ser considerado com ternura por t odos os ir

mãos, devido i grande diferença de idade, o caçula pode ~ ser 

excluído do grupo formado por eles. Além disso, o referido au

tor indica que o caçula não se rivaliza geralmente com os de

mais filhos, permanecendo quase todo tempo ao lado da mae, que 

favorece de uma certa forma esta tendência, na medida que as 

outras crianças emancipam-se afetivamente dela. Desta maneira, 

"semelhante comportamento dã uma aparência de legitimidade as 

acusaçoes dos filhos a propósito do favoritismo materno" (p 

2l8}. 

Quanto i segunda posição, Mauco & Rambaud (apud Po

rot, 1973) observaram que os caçulas encaminhados às consultas 

psico-pedagógicas. long e de serem mimados, eram nitidamente ne 

glicenciados tanto pelo pai (que os via como um encargo suple

mentar) quanto pela mãe (Que se encontra diante da necessidade 

de se ocupar ainda de uma criança em fase de amamentação, en

quanto as outras começam a agir de maneira mais independente) 
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Além disso esses autores verificaram que os pais destes caçu -

las encontravam-se, mais do que os das outras categorias de 

crianças analisadas (filhos únicos, primogênitos e intermediá

rios), em situações familiares difíceis (viuvez , divórcio, se-

gundo casamento, etc). Assim, 

a carência afetiva da qual eles foram provavelmen 
te vítimas explica dois traços de caráter observa 
dos muitas vezes por estes autores: tendência a 
chamar a atenção sobre si por todos os meios e a
traso afetivo (num têrço dos casos) . (p. 218) 

No que se re fe re à terceira posição, como bem obser 

va Porot (1973), a hipóte se formul ada por Be rge (1952) parece 

conciliar as duas primeiras posições, aparentemente contraditi 

rias, que fazem do caçula, ora uma crianla mimada, ora uma cri 

ança negligenciada . Deste modo, 

os pai~, embotados por suas experiências anterio
res, n~o conseguem dedicar-lhe interêsse espontâ
neo e as vezes apaixonado como faziam pelo desen
volvimento intelectual e afetivo do primogênito; 
seus mimos, quando existentes, seriam uma compen
sação inconsciente pela indiferença relativa. (p. 
218) 

Além disso, Porot (1973) assinala que a diferença 

de idade entre os filhos mais velhos e o caçula desempenha pa

pel essencial na dinâmica das relações fraternas. Desta manei-

ra, 

entre os menores de 7 anos a diferença de um ano 
é apreciável e não poderia ser compensada, como 
acontece mais tarde, pela precocidade física ou 
mental do mais novo.(p. 219) 

o referido autor obs e rva também que quanto maior a diferença de 

idade, maior a tendência dos mais velhos a desempenharem, em 
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relação ao caçula, uma atitude de proteção, nítida a partir de 

uma diferença mínima de 3 anos. Finalmente, se a diferença de 

idade ultrapassa os la anos, é como se o mais novo tivesse pais 

suplementares. Assim, as relações fraternas se reduzirão consi 

deravelmente e a situação tornar-se-á análoga à do filho único. 

No Capítulo seguinte, será apresentado o problema 

a ser investigado neste estudo, no qual destaca-se, entre ou

tras variáveis a serem analisadas através da técnica do Dese -

nho da Família, a posição que a criança ocupa na família, em 

função da ordem de seu nascimento. 
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Como foi assinalado no Capítulo I, a maioria dos au 

tores considera o Desenho da Família uma técnica projetiva. Se 

gundo Anzieu (1981), a validação de uma té.cnica consiste num 

conjunto de operações por meio das quais comprova-se que o ins 

trumento apresenta um tríplice valor: discriminação dos sujei

tos testados (sensibilidade), estabilidade da medida (fidedig

nidade) e pertinência do objeto medido (validade). No cas o da 

técnica do Desenho da Família, Morval (1974) assinala que asua 

validação pode ser verificada através da passagem dos signos 

característicos de um determinado grupo de sujeitos aos signi

ficados explícitos, efetuada com base em dados empíricos, rev~ 

lados pela observação (~ensióilidade) e através dapassagem dos 

significados explícitos à hipótese interpretativa, efetuada 

com base na teoria que sustenta a interpretação, que é geral -

mente, de inspiração psicanalítica (fidedignidade e validade). 

Considerando-se que a revisão da literatura enfati

za a necessidade de estabelecer normas de idade e de estudar 

os elementos de diferenciação, através de estudos sistemáticos 

de fundamentação quantitativa, que servem de base à interpret~ 

ção do Desenho da Família, e como no Brasil não existem traba

lhos desta natureza, optou-se pela realização de um estudo di

ferencial de base, com o objetivo de verificar a sensibilidade 

desta técnica numa população orasileira. 
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Anzieu (1981) caracteriza a sensibilidade de uma 

técnica pela sua capacidade para localizar qualquer modifica -

ção da variável independente (objeto medido pela técnica) na 

variável dependente (desempenho do sujeito na técnica) . . No ca-

so de uma técnica projetiva, o autor assinala que a sensibili-

dade 

é a capacidade apresentada por ela no sentido de 
distribuir, em função de sua importâncià em ter
mos da :personalidade em exame, as diversas carac 
terísticas dela componentes. Cp . 229) 

Assim, o meio de verificar na prática se a técnica dispõe de 

sensibilidade, em grau suficiente, 

seria uma verificação sobre o fato do instrumen
to refletir, em sentido coerente com a teoria,as 
mudanças fundamentais que sobrevêm na Eersonali
dade com a idade, a doença ou circunstancias ex
cepcionais.(p.229) 

Em relação ao Desenho da Família, a sensibilidade pode ser ve-

rificada quando os seus signos variam em função de diversos f~ 

tores diferenciais (idade, sexo, ordem de nascimento, tamanho 

da família, nível sócio-econômico, aspectos culturais e raciais, 

etc.), o que possibi li ta relacioná-los com os significados ex-

plícitos (Morval, 1974). 

o objetivo deste trabalho consiste em verificar se 

a técnica do Desenho da Família apresenta sensibilidade numa 

população brasileira em função das influências da idade, sexo 

e ordem ue nascimento na representação gráfica da família. 

A escolha destas variáveis justifica-se, por um la

do, pelo fato de vários autores, em suas pesquisas realizadas 
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nos Estados Unidos (M . Reznikoff & H.R. Reznikoff, 1956), na 

União Soviética (Harsanyi, 1965), na Itália (Ferraris, 1973) e 

no Canadá (Morval, 1973), terem constatado a importância da 

idade e do s .exo através da técnica do Desenho da Família.Neste 

estudo, propõe-se verificar se o mesmo ocorre numa população 

brasileira . Por outro lado, propõe-se verificar também a impo! 

tância da ordem de nascimento na representação gráfica da famí 

lia . Apesar de ser considerada importante pela maioria dos au 

tores (entre os quais destacam-se Corman, 1970; Porot, 1973; 

Ferraris, 1977 e Morval, 1974) que se dedicam aos estudo da 

técnica do Desenho da Família, esta variável não foi objeto de 

estudos sistemáticos, de fundamentação quantitativa . Assim, ju~ 

tifica-se sua inclusão nesta pesquisa, onde ela será estudada 

de maneira exploratória, a fim de verificar efetivamente a sua 

importância na representação gráfica da família. 

Portanto, ao verificar se a técnica do Desenho da 

Família apresenta sensibilidade numa população brasileira, in

vestigar-se-á, inicialmente, se as suas características apre -

sentam diferenças significativas ao serem relacionadas com a 

idade, o sexo e a ordem de nascimento. No caso de serem consta 

tadas essas diferenças, responder-se-á às seguintes questões: 

(1) Em que nível de análise (características gerais do desenho, 

estruturas formais e de conteúdo) elas sao mais acentuadas?(2) 

Quais sao as hipóteses interpretativas que podem ser levanta _ 

das a partir da análise dos significados destas característi 

cas? 
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No Capítulo IV será apresentada detalhadamente a 

metodologia utilizada na investigação desta problemática. 
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Como foi assinalado no Capítulo precedente, o obje

tivo deste estudo consiste em verificar a sensibilidade da téc 

nica do Desenho da Família através de uma análise sistemática 

da idade, do sexo e da ordem de nascimento, numa população bra 

sileira. 

Com relação à idade, optou-se pela análise dos de

senhos de crianças de 7 a 9 anos. Apesar de alguns autores (M. 

Reznikoff & H.R. Reznikoff, 1956 e Ferraris, 1973, por exem 

pIo) analisarem crianças desta faixa etária, em seus estudos 

sobre a técnica do Desenho da Família, não estabeleceram nor

mas de comparação entre as ·referidas idades. Neste estudo, a 

escolha desta faixa etária deve-se ao fato de que neste está -

gio de seu desenvolvimento lestágio das operações concretas 

de acordo com a teoria do desenvolvimento cognitivo de J. Pia

get) , a criança "já parece ter a se u comando um sistema cogni

tivo coerente e integrado com o qual organiza e manipula o mun 

do" (Biaggio, 1983, p. 59). Além disso, como observa Di Leo 

(1978), as expressões de sentimento contidas na representação 

gráfica da família são mais reveladoras neste . período do desen 

volvimento, onde as crianças estão relativamente livres das 

pressões culturais, que tendem a torná-las mais conformistas e 

menos individuais. Em relação à evolução do grafismo, esta fai 

xa etária corresponde ao estágio do realismo intelectual, que 
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Começa aos 4 anos e estende-se até por volta dos 10 ou 12 anos, 

no qual a criança desenha não aquilo que vê, mas aquilo que 

sabe (Luquet, 1967). 

Em função do objetivo de analisar sistematicamente a 

influência do sexo na representação gráfica da família, foram 

incluídos, na mesma proporção, sujeitos dos sexos masculino e 

feminino. 

Na análise da ordem de nascimento (primogênito e se 

gundo filho), determinou-se que esta seria realizada apenas em 

relação às famílias com duas crianças, pois tratando-se de um 

estudo de base, preferiu-se começar a investigação com 

lias menores. 

1 - Composição da Amostra 

famí-

A amostra foi constituída por 300 crianças (122 de 

7 anos, 101 de 8 anos e 77 de 9. anos) , de ambos os sexos ( 142 

do sexo masculino e 158 do sexo feminino) , provenientes de fa-

mílias com duas cri anças (179 primogêni tos e 121 se gundos fi -

lhos) , conforme assinala a Tabela I. Para homogeneizar ainda 

mais a amostra, com o objetivo de possibilitar o estudo siste

mático das variáveis em questão, foram estabelecidos os segui~ 

tes critérios: (1) nacionalidade: brasileira; (2) dominância l~ 

teral: destra; (3) rendimento escolar: médio la criança nao a

presenta nem avanço, nem retardo escolar; os repetentes foram 
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TABELA I 

COMPOSIÇAO DA AMOSTRA 

Masculino Feminino 
ordem de 

idaj1exoe 
Total 

nascirento PriIlDgêni to 29 Filho Primogênito 29 Filho 

7 anos 32 26 35 29 122 

8 anos 25 22 31 23 101 

9 anos 30 7 26 14 77 

Total 87 55 92 66 300 

excluídos) ~ (4) família nuclear completa: todos os membros ha-

bitam sob o mesmo teto~ (5) nível - . - . 
S OCl o-e conoml co: determinado 

em função do nível ocupacional do pai. Este nível foi determi

nado de acordo com a Escala de Nível Ocupacional proposta por 

Gouveia & Havighrst (1969), com base na modificação apresenta-

da por Soares (196l} da es cala elaborada por Hutchinson (1961), 

como assinala o Anexo 1. Nesta escala, o nível ocupacional do 

pai enquadrou-se na categoria 2 do estrato superior: 

profissões liberais e outras de nível equivalen
te; cargos de gerênci~ ou direção em grandes em
presas e proprietários de empresas de tamanho mé 
dio (empresas comerciais, industriais ou agrope~ 
cuárias) . (p. 50) 

Segundo Gouveia & Havighurst, esta categoria corresponde 

classe média-alta . Com base nestes critérios, elaborou-se 

ficha de informações pessoais (Anexo 2) sobre a situação 

~ 

a 

uma 

da 
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vida atual e histórica (anamnese) das crIanças. 

Esta amostra foi selecionada a partir de uma popula 

çao constituida por aproximadamente 2.781 crianças proceqentes 

de nove escolas particulares de dois municípios da Grande Vitó 

ria-ES (Vitória e Vila Velha). O recrutamento e a seleção fo

ram realizados nas escolas particulares porque nestas encontr~ 

vam-se predominantemente, famílias do tamanho estab eleci do nes 

ta pesq uis a. 

O processo de seleção foi realizado em duas etapas: 

na primeira, mediante uma entrevista com a professora, obteve

se as informações referentes à nacionalidade, dominância late 

ral, rendimento escolar e ao tamanho da família e na segunda, 

através de uma entrevista com os pais , obteve-se as informa 

çoes relativas à composição da família, ao nível sócio-econômi 

co e à anamnese . Estas entrevistas foram realizadas na própria 

escola, com a duração de aproximadamente uma hora e com a pre

sençada mae na sua maioria. 

2 - Instrumentação 

Inicialmente, solicitou-se às crianças desenhos,obe 

decendo à seguinte sequência: O) desenho livre, (2) desenho 

da figura humana e C3) desenho da família . Enquanto os dois 

.primeiros foram utilizados apenas para adaptar as crianças a 

situação de exame psicológico, o desenho da família foi o úni-
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co analisado sistematicamente, conforme determinara o objetivo 

deste estudo. 

2 . 1 - Instrução 

Tendo em vista que o objetivo deste estudo consiste 

numa análise sistemática, de fundamentação quantitativa, da 

técnica do Desenho da Família, optou-se pela instrução propos

ta por Porot (1952), pois, pelo seu caráter objetivo (caracte

rização da família real), torna-se mais apropriada ao propósi

to deste trabalho. Assim, solicitou-se à criança: "Desenhe sua 

família", sem acrescentar comentários que pudessem 

sua pro dução. 

2.2 - Material 

orientar 

o material utili zado na execuçao do desenho consis

tiu em: la) folha de papel sulfite branco, formato 22 em x 

33 em; lb) lápis preto n Q 2; Cc) suporte de cartolina branca, 

de superfície lisa, de dimensões superiores às da folha de pa

pel (para uniformi zar as condições materiais da prova e supri

mir a interferência das irregularidades eventuais na mesa); (d) 

uma ficha de obs ervação sobre o Desenho da Família (Anexo 3) e 

(e) cronômetro. 
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2.3 - Procedimento 

o procedimento da aplicação ocorreu 

da seguinte maneira: (a) a aplicação foi realizada individual-

mente, a fim de aproximar-se, ao máximo, da situação de entre-

vista psicológica e de evitar a influência dos outros, no caso 

de uma aplicação coletiva (Morval, 1973); Cb) manteve-se, em 

todas as escolas as mesmas condições para a execução do dese -

nho, ou seja: tamanho da carteira, luminosidade, estimulação 

ambiental, etc; Cc) as aplicações foram realizadas por um exa-

minador, acompanhado de um observador, sendo que todas as ins-

truções foram dadas pe lo mesmo examinador; Cd) durante a execu 

ção do desenho o observador cronometrou o tempo de execução de 

-cada personagem e o tempo total utilizado para a execuçao do 

desenho e anotou, além da ordem de execuçao dos personagens,os 

elementos que compunham o desenho; (e) após a execução do de-

senho, o examinador solicitou às crianças a identificação dos 

personagens desenhados; (f) a folha de papel foi apresentada 

na posição oblíqua, a fim de não influenciar a escolha da cri-

ança quanto à pOSlçao da f olh"a CCambier, 1973); (g) não foi es 

tabelecido um limite de tempo nem permi tido o uso da régua e 

borracha na execução do desenho; (h) não foi dirigida a pala -

vra às crian ç as enquanto estas desenhavam. 

2 . 4 - Método de Análise 

Com base nas proposições de diferentes autores 
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(Morval, 1974; Osterrieth & Cambier, 1976; Lourenção van Kolck, 

1968; Weiler, 1967; Porot, 1965; Corman, 1979), elaborou-se p~ 

ra este estudo um método de análise para o Desenho da Família, 

contendo 52 características, o qual obedeceu a três níveis: (1) 

características gerais do desenho (tempo, posição da folha; 10 

calização e direção do desenho; pressão, característica e con

tinuidade do traçado; sombreado; transparência; indicação de 

suporte; cenário; estrutura geral, disposição e atitude dos 

personagens); (2) nível das estruturas formais: composição da 

família (número de personagens e caracterização da família) 

caracterização dos membros da família (presença ou ausência 

ordem de execução, dimensão, tempo, localização) e distância 

entre eles; (3) níyel de conteúdo: valorização dos membros da 

fam~lia (primeiro, maior, desenhado com mais cuidado e mais 

próximo do sujeito); membro da família mais valorizado; desva

lorização dos membros da .família (último, menor, desenhado com 

menos cuidados e mais distante do sujeito); membro da família 

mais desvalori z ado. Enquanto a escolha destes três níveis de 

análise foi baseada no método proposto por Morval (1974), por 

ser o mais abrangente no estudo do Desenho da Família, a esco

lha das características de cada nível foi baseada nas proposi

ções dos diferentes autores acima citados e selecionadas de a

cordo com os objetivos desta pesquisa, assim como o tipo de 

instrução uti~izado e as características da amostra. Desta ma

neira, como pode ser observado no Anexo 4 (no qual o referido 

método de análise é apresentado de maneira mais detalhada), e

xistem características que não contêm referências bibliográfi

cas por terem sido selecionadas pelo autor, em função dos mes-
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mos argumentos citados acima . Para analisar quantitativamente 

estas características, elaborou-se também uma folha de respo~ 

tas com base no modelo proposto por Osterrieth & Cambie r 

(1976), para a análise do Desenho da Figura Humana (Anexo 5). 

3 - Tratamento Estatístico 

Na análise dos dados optou-se pela utilização do 

Te s te do Qui -q uadrado (X2) , pe lo fat o de se r mais apropri ado ao 

objetivo deste estudo, urna vez que lida-se com a frequência de 

ocorrência de um fenômeno e categorias distintas . Assim, 

corno o Teste do X2 geralmente é utilizado na com
paração de uma distribuição obtida com urna distri 
buição esperada, ele é comumente considerado corno 
um teste de associação, urna vez que indica o grau 
de discrepância (ou de proximidade) existente en
tre uma distribuição de frequência empiricamente 
obtida com urna te6ricamente esperada . (Rodrigues, 
1975, p . 196) 

Assim, na análise de cada característica do Desenho da Família 

com a idade, sexo e ordem de nascimento, através deste teste, 

verificou-se se estas se relacionaram significativamente, ou 

seja, se o nível de associação foi igualou superior a 0,05. 

No Capítulo que se segue, serão apresentados os re

s ult ados das características do Desenho da Família que aprese~ 

taram diferenças significativas (através do teste do X2) de 

acordo com a idade, sexo e ordem de nascimento. 
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De acordo com os resultados obtidos através do Tes 

te do X2 (Anexo 7)* verificou-se que várias características do 

Desenho da Família apresentaram diferenças significativas ao 

serem relacionadas com a idade, sexo e ordem de nascimento, con 

forme indica a Tabela 11. Com base nesta Tabela, observa-se 

que enquanto a influência da idade foi mais acentuada em rela

çao às características gerais do desenho e as do nível das es

truturas formais, as influências do sexo e da ordem de nasci -

mento o foram em relação às características do nível das estru 

turas formais e às do nível de conteúdo . Além disso, observa-

se que algumas características apresentaram diferenças signifi 

cativas, simultaneamente, em relação: (a) à idade e ao sexo 

(dimensão do sujeito e dimensão do irmão ou da irmã); (b) - . a 1-

dade e ã ordem de nascimento (dimensão da mãe e o menor perso

nagem desenhado) e Cc) ao sexo e à ordem de nascimento (distâ~ 

cia entre o pai e o irmão ou a irmã e o personagem da família 

nuclear mais desvalorizado). 

* No Anexo 7 são apresentados os resultados obtidos na análise 
das 52 características do Desenho da Família, de acordo com 
a idade, sexo e ordem de nascimento, através de 156 tabelas 
contendo frequência, porcentagem, valor obtido no teste do 
X2 , grau de liberdade e nível de significação. 
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TABELA 11 

Características do Desenho da Família ~ue se relacionaram 

significativarente com a Idade, Sexo e Ordem de Nascimento 

Características do Idade Sexo Ordem de 
Nascmnto 

Desenho da Família 
X

2 X2 X2 gl gl p<. gl p< pL 

I - Características cerais 
do Desenho 

L Tempo Total 41,61 6 0,001 - - - - - -
2. Posição da Folha . 8,67 2 0,02 - - - - - -
3. Direção do Desenho 8,04 2 0,02 - - - - - -
4. Característica do Traçado - - - - - - 7,39 2 0,05 

5. Sombreado 14,37 2 0,001 - - - - - -
6. Atitude dos Personagens 5,99 2 0,05 - - - - - -
II - Nível das Estruturas 

Formais 

L Ordem de Execução do Pai - - - 21,19 3 0,01 - - -

2 . Ordem de Execução da Mãe - - - 10,65 3 0,02 - - -

3. Ordem de Execução do Suj e ito - - - - - - 11 ,12 3 0,02 

4. Dimensão do Pai 27 ,66 8 0,001 - - - - - -

5. Dimensão da Mãe 25,76 8 0,01 - - - 13,84 4 0,01 

6. Dimensão do Suj eito 17,54 6 0,01 14,92 3 0,01 - - -

7 . Dimensão do Irmão (ã) 19,92 6 0,01 9,51 3 0,05 - - -
8. Tempo para desenhar o Pai 56,88 8 0,001 - - - - - -

9. Tempo para desenhar a Mãe 34 , 12 8 0,001 - - - - - -

10. Tempo para desenhar o 
Su i eito 30,78 6 0,001 - - - - - -

1lo TemEo p~ra desenhar o 
Irmao (a) 31,03 6 0,001 - - - - - -

12. Loca~ização da Mas com 
Dema~s - - - - - - 13 ,61 5 0,02 

13. 
Local~zação do SUJ e~to 
com Demais - - - - - - 21,52 5 0,001 

14. Loca1izaçao do Irmão (ã) 
Com Dema~s - - - - - - 16,39 5 0,01 

15. Distancia entre Pa~ e 
Sujeito - - - 13 ,45 4 0,01 - - -

16 . 
Distanc~a entre Mae e 
Suj eito 19,48 8 0,02 - - - - - -

17 . 
D~stanC],a entre Pa ~ e 12 ,67 4 0,02 13,41 4 0,01 Irmao (a) - - -

18. D~st.anCJ,a entre a Mae e 
Irmao (a) - - - 11,98 4 0,02 - - -
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Continuação da Tabela 2 

Características do Idade Sexo Ordem de 
Nasc1.mento 

Desenho da Família X2 gl p, X2 gl p~ X" gl P<. 

111 - Nível de Conteúdo 

L Personagem .Desenhado em - - - 15,68 3 0 ,01 - - -Primeiro Lugar 
2. Personagem mais proximo do 9,20 2 0,02 Su;eito - .., - - - -
3. ~irsonaE~m Desenhado em 

t-cimo ~ll~ar - - - 114 20 3 ° 01 - - -
4. Menor Personagem Desenhado 12,83 6 0,05 - - - ,50,98 3 0,001 

5. Personagem Desenhado com 
menos Cuidado - - - - - - 13,40 3 0,01 

6 . Personagem ma~s d~stante 
do Sujeüo - - - 6 ,75 '2 0,05 - - -

7~ Personagem mais Valorizado - - - 12,44 3 0,01 - - -
8 . Personagem mais Desvalori-

zado - - - 10.53 3 0,02 13,92 3 0,01 

A seguir serao apresentados os resultados obtidos 

em cada uma das características do Desenho da Família que apr~ 

sentaram diferenças significativas ao serem relacionadas com a 

idade, sexo e ordem de nascimento, a fim de possibilitar, no 

Capítulo posterior, uma discussão mais fecunda das mesmas. 

1 - Características do Desenho da Família que se relacionaram 

significativamente com a Idade. 

1.1 - Tempo Total utilizado na Execução do Desenho 

Através da análise desta característica, verificou-
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se, conforme indicada a Figura l, que enquanto as crianças de 7 

anos e 8 anos utilizaram com mais frequência o tempo inferior 

a 3 minutos, as de 9 anos o fizeram em relação ao intervalo de 

tempo entre 3 e 6 minutos. Além disso, verificou-se que nas 

três faixas etárias o tempo menos utilizado foi o superior a 9 

minutos. 

Idade 

Figura 1: Porcentagens dos intervalos de tempo Utilizados 

na Execução do Desenho de ac ordo com a Idade. 



Idade 

Figura 2 : Porcentagens das Posições da Folha de acordo 
com a Idade 

59 
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De um modo geral, verificou-se também que, enquanto 

a utilização de intervalos de tempo menores na execução do de

senho tendeu a diminuir com as idades analisadas, a utilização 

de intervalos maiores tendeu a aumentar com as mesmas. 

1.2 - Posição da Folha 

Na escolha da poslçao da folha, observou-se que ne-

nhuma das crianças utilizou-a na posição oblíqua. De acordo 

com a Figura 2, as crianças de 7 anos optaram mais pela posi -

çao vertical e as de 8 e 9 anos desenharam com mais frequência 

na posição horizontal. Além disso, observa-se também que , en

quanto a escolha da posição horizontal aumentou com as idades 

analisadas, a posição vertical diminuiu com as mesmas. 
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1. 3 - Direção do Desenho 

Na análise desta característica, constatou-se que a 

penas três crianças desenharam da direita para a esquerda. A 

Figura 3 assinala que as crianças das três faixas etárias dese 

Idade 

Figura 3: Porcentagens das Direções do Desenho de acordo 
com a Id ad e . 
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nharam com mais ircquência da esquerda para a direita e com me 

nos frequência altern ando as duas direções. Além disso, assina 

la também que a tendência das crianças a desenhar da esquerda 

para a direita diminuiu aos 8 anos e aumentou aos 9 anos. In

versamente, a alternância das duas direções aumentou aos 8 anos 

e diminuiu aos 9 anos. 

1.4 - Sombreado 

De acordo com a Figura 4, observa-se a presença de 

sombreado na maioria dos desenhos das crianças das três idades. 

Observa-se ainda que ,enquanto a presença de sombreado aumentou 

com estas idades, obviamente , a ausência diminuiu. 
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Figura 4: Porcentage.ns da Presença e da Ausência de Sombreado 
no Desenho de acordo com a Idade. 
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1.S - Atitude dos Personagens 

Através da analise desta característica, verificou -

se, conforme most r a a Figur a 5 , uma maior frequência de pers o-

• ....:~I.:...::· "\: :C:~":';;~ :;.: :.:..... 7.7:-:. : ::: i:: ;::; ::~c..:.::r.1::l....E~I.c..r 1::t: ::: .... ::1 1 .. :.;-· ::-;' ,.é:,:,:LX ==: t!::::~":r' :,:: ,-=~::t-'"c, ...... ~. " _ .... ". ~~..u." ". ." " !t ....• '''~ .. ~ . ...... .... li"! ". ":t '1" • t:.= .- 1. M=' 'Ft,ª 
.-+-tn:.... .. • ..... ··1 ~ ........... _.~ ......... j 0'_. l~;í. ··~L~ I :t ::-I · Fh ~_. '0" ••• - l. ~ 0.0 r ,........---:"+~;f • 1-,-- ' -,-· '"t ....-._ :1:1+ 

Figur a 5: Percentagen s das Ati t udes dos Personagens de 
acordo com a Idade . 
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nagens estáticos nos desenhos das crianças das três faixas etá 

rias. Além disso, verificou-se que ,enquanto a tendênci a a re-

presentar os personagens em movimento aumentou com estas ida

des, obviamente a tendência ã representação estática diminuiu 

com as me smas . 

1.6 - Dimensão do Pai 

De acordo com a Figura 6, observa-se que as crian -

ças das três idades desenharam o pai, com mais frequência, na 
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Figura 6: Percentagens das Dimensõe s do Pai de acordo 
com a Idade. 
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dimensão entre 3 e 6 centímetros e, menos frequentemente, na 

dimensão superior a 12 centímetros. Observa-se também que , en

quanto a tendência a desenhar o pai nas dimensões inferior a 3 

centímetros e entre 3 e 6 centímetros diminuiu com as idades 

analisadas, a tendência a desenhá-lo nas dimensões entre 6 e 9 

centímetros, entre 9 e 12 centímetros e superior a 12 centíme

tros aumentou com as mesmas. 

1.7 - Dimensão da Mãe 

Na análise desta característica, verificou-se, se

gundo a Figura 7 , que as crianças das três faixas etárias dese 

nharam a mae, com mais frequência, na dimensão entre 3 e 6 cen 

tímetros e, menos frequentemente, na dimensão superior a 12 

centímetros. Além disso, verificou-se que , enquanto a tendência 

a desenhar a mãe nas dimensões inferior a 3 centímetros e en

tre 3 e 6 centímetros diminuiu com estas idades, a tendência 

a desenhá-la nas dimensões entre 6 e 9 centímetros, entre 9 e 

12 centímetros e superior a 12 centímetros aumentou com as 

mesmas. 



Idade 

Figura 7: Porcentagens das Dimensões da Mãe de acordo com 
a Idade. 

1 . 8 - Dimensão do Sujeito 

A Figura 8 assinala que as crianças de 7 e 8 
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anos 

desenharam-se mais numa dimensão inferior a 3 centímetros e as 

de 9 anos numa dimensão entre 3 e 6 centímetros . Assinala tam-

bém que as crianças das três faixas etárias desenharam-se me

nos, na dimensão superior a 9 centímetros. Além disso, assina

la ainda que enquanto a tendência a se representarem grafica -

mente na dimen são inferior a 3 centímet ros diminuiu com as ida 
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des analisadas, a tendência a se desenharem nas demais dimen -

sões aumentou com as mesmas. 
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Idade 

Figura 8: Porcentagens das Dimensões do Sujeito de acordo 
com a Idade. 
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1.9 - Dimensão do Irmão (ãl 

Através da análise desta característica, constatou-

se, conforme indica a Fig~ra 9, que as crianças de 7 anos dese 

nharam, com mais frequência, o irmão (ã) na dimensão inferior 

a 3 centímetros e as de 8 e 9 anos desenharam-no mais frequen -

Idade 

Figura 9 : Porcentagens das Dimensões do Irmão ( ã) de 
acordo com a Idade . 
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temente na dimensão entre 3 e 6 centímetros . Além disso, as 

crianças das três idades desenharam-no, com menos frequência , 

na dimensão superior a 9 centímetros. Constatou - se também que 

a tendência a desenhar o irmão (ã) na dimensão inferior a 3 cen 

tímetros diminuiu com as idades analisadas e a tendência a de-

senhá-lo nas demais dimensões aumentou com as mesmas. 

1.10 - Tempo Utilizado para Desenhar o Pai 

De acordo com a Figura la, observa-se que as crian-
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Idade 

Figura 10: Porcentagens dos intervalos de Tempo Utilizados 
para Desenhar o Pai de acordo com a Idade. 
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ças de 7 e 8 anos utilizaram, com mais frequencia, o intervalo 

de tempo entre 30 e 60 segundos para desenhar o pai e as de 9 

anos utilizaram mais frequentemente o intervalo entre 60 e 90 

segundos para desenhá-lo. Por outro lado, as crianças de 7 anos 

utilizaram, com menos frequência, os intervalos entre 90 e 120 

segundos e superior a 120 segundos para desenhar o pai; as de 

8 anos, o tempo superior a 120 segundos e as de 9 anos o tempo 

inferior a 30 segundos para desenhá-lo. Observa-se ainda que, 

enquanto a utilização dos intervalos de tempo inferiores a 30 

segundos e entre 30 e 60 segundos para desenhar o pai tendeu 

a diminuir com as idades analisadas, a utilização dos interva

los entre 60 e 90 segundos, entre 90 e 120 segundos e superior 

a 120 segundos para desenhá-lo tendeu a aumentar com as 

mas . 

1.11 - Tempo Utilizado para Desenhar a Mãe 

mes-

A Figura 11 indica que as crianças das três idades 

utilizaram mais frequentemente o intervalo entre 30 e 60 segun 

dos para desenhar a mãe. Indica também que as crianças de 7 e 

8 anos desenharam-na com menos frequencia num tempo superior a 

120 segundos, ao passo que as de 9 anos o fizeram em relação 

ao tempo inferior a 30 segundos. Além disso, indica ainda que, 

enquanto a tendência a utilizar os intervalos de tempo infe

rior a 30 segundos e entre 30 e 60 segundos para representá-la 

graficamente diminuiu com estas idades, a tendência a desenhá

la utilizando os intervalos de tempo entre 60 e 90 segundos 
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entre 90 e 120 segundos e superior a 120 segundos aumentou com 

as mesmas . 

Idade 

Figura 11: Porcentagens dos intervalos de Tempo Utilizados 
para Desenhar a Mãe de acordo com a Idade. 

1.12 - Tempo Utilizado para Desenhar o Sujeito 

Através da análise desta característica, verificou-

se, conforme assinala a Figura 12, que as crianças das três 

faixas etárias utilizaram com mais frequência o intervalo de 



Figura 12: Porcentagens dos intervalos de Tempo Utilizados 
para Desenhar o Sujeito de acordo com a Idade. 
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tempo entre 30 e 60 segundos para se desenharem. Verificou- se 

também que, enquanto as crianças de 7 e 8 anos desenharam- se 

com menos frequência no tempo superior a 90 segundos, as crian 

ças de 9 anos fizeram-no em relação ao tempo inferior a 30 se

gundos. Verificou-se ainda que,enquanto a utilização dos inte~ 

valos de tempo inferior a 30 segundos e entre 30 e 60 segundos 

para as crianças se desenharem tendeu a diminuir com as idades 

analisadas, a utilização de intervalos de tempo entre 60 e 90 

segundos e superior a 90 segundos tendeu a aumentar com as mes 

mas-
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1.13 - Tempo Utilizado para Desenhar o Irmão lã) 

A Figura 13 mostra que as crianças das três idade s 

utilizaram mais frequentemente o intervalo entre 30 e 60 segun 

dos para desenhar o irmão (ã). Al~m disso, mostra que as crian 

ças de 7 e 8 anos utilizaram menos frequentemente o tempo supe 

rior a 90 segundos para desenhá-lo, ao passo que as de 9 anos 

o fizeram em relação ao tempo inferior a 30 segundos. Observa-

Idade 

Figura 13: Porcentagens dos intervalos de Tempo Utilizados 
para Desenhar o Irmão cã) de acordo com a Idade. 
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se também que, enquanto a utilização dos intervalos de tempo in 

ferior a 30 segundos e entre 3U e 6U segundos para desenhar o 

irmão (ã) tendeu a diminuir com as idades analisadas, a utili

zaçao dos intervalos de t .empo entre 60 e 90 segundos e superior 

a 90 segundos para desenha-lo tendeu a aumentar com as mesmas. 

1.14 - Distância entre a Mãe e o Sujeito 

Na analise desta característica, constatou-se, con

forme indica a Figura 14, que a distância inferior a 3 centíme 

tros entre a mãe e o sujeito predominou no desenho das crian -

ças das três faixas etarias, ao passo que a distância igual a 

zero (contato físico) foi a menos frequente. Constatou-se tam

bém que, enquanto as distâncias inferior a 3 centímetros e en

tre 3 e 6 centímetros entre a mãe e o sujeito tenderam a dimi

nuir com as idades analisadas, as distâncias entre 6 e 9 centí 

metros, superior a 9 centímetros e igual a zero (contato físi

co) tenderam a aumentar com as mesmas. 



Ir. 

" 

Idade 

Figura 14: Porcentagens das Distâncias entre a Mãe e o 
Sujeito de acordo Com a Idade. 

1 . 15 - Menor Personagem Desenhado 

7S 

ri 

trt 

De acordo com a Figura 15, observa-se que as crian -

ças das três idades desenharam, com mais frequência, o lrmao 



76 

::;)i;r; :~I:::::; :r;'::; ·'1 ;::I..:'! -:-;-:1- ': : • ..:t: ,:: : ::1 • .....-'--: :ti; ':.;., ::' '::, i;: ,":1 'I:: .':L·:'" "':'::t:+.:.::;::-:- ::Lc:u.r;:r."l':r ~-t~ .:1.4+=:::;. .. -t- " 0'0 .:++ .·:r + •• t-~ .... 1""".; .-t++~r If t _ N .~~ ..... 1"' ,- t- .. . ... ... ~I;, r::fl:;:::.M. 

Idade 

Figura 15: Porcentagens da representação gráfica dos membros 
da Família Nuclear como o menor Personagem de acor 
do com a Idade . 

Cã) como o menos personagem e, com menos frequência, a mãe . Ob 

serva-se t ambém que, enquanto a tendência a desenhar o irmão 

(ã) e o sujeito como o menor personagem aumentou com as idades 

analisadas, a tendência a desenhar a mae e o pai como o menor 

personagem diminuiu com as mesmas. 
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2 - Características do Desenho da Família que se relacionaram 

significativamente com o Sexo. 

2.1 - Ordem de Execução do Pai 

Na análise desta característica, verificou-se, con-

forme assinala a Figura 16, que as crianças de ambos os sexos 

desenharam o pai, com mais frequência, em primeiro lugar. Além 

disso, verificou-se que, enquanto as crianças do sexo masculino 

desenharam o pai, com menos frequência, em quarto lugar, as do 
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sexo feminino fi zeram-no em terceiro lugar. o entanto, de a-

2 cordo com a decomposição do X , constatou-s e que as diferenças 

foram mais acentuadas em relação ao pai desenhado em primeiro 

CP <: 0,001) e em quarto Cp c:.. 0,001) lugares. Assim, as crian 

ças do sexo masculino, em comparação com as do sexo feminino, 

desenharam, com maior frequência, o pai em primeiro lugar. Por 

outro lado, as crianças do sexo feminino, em comparação com as 

do sexo masculino, representaram graficamente, com mais fre-

quência, o pai em quarto lugar. 

2 . 2 - Ordem de Execução da Mãe 

Através da análise desta característica, observou -

se, como indica a Figura 17, que,enquanto as crianças de ambos 

os sexos desenharam, com mais frequência, a mae em segundo lu

~~, as do sexo masculino desenharam-na, com menos frequência, 

em primeiro lugar e as do sexo feminino, em quarto lugar . Ape

sar disto, a decomposição do X2 assinalou que as diferenças f~ 

ram mais acentuadas em relação ao desenho da mãe em primeiro 
---~----

CP < O ,05) e em quarto CP <.. 0,05) lugares . Deste modo, enqua!!. 

to as crianças do sexo feminino desenharam, mais do que as do 

sexo masculino, a mãe em primeiro lugar, as do sexo masculino, 

mais do que as do sexo feminino, representaram-na graficamente 

em quarto lugar. 



. Ordem de Execução da Mãe 

Figura 17: Porcentagens das diferentes Ordens de Execução 
da Mãe de acordo com o Sexo . 

2 .3 - Dimensão do Sujeito 
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Os resultados obtidos na análise desta característi 

ca mostraram, de acordo com a Figura 18, que,enquanto as cria~ 

ças do sexo masculino desenharam-se, com mais frequência, na 

dimensão inferior a 3 centímetros, as do sexo feminino o fize-

ram em relação à dimensão entre 3 e 6 centímetros. Além disso, 

observa-se qu e as crianç as de ambos os sexos representaram- se 

gráficamente, com menos frequência, na dimensão ~erior _a ___ ~ 

centímetros . Todavia, através da de composição do X2 , consta 



Dimensão do Sujeito 

Fi gura 18: Porcentagens das Dimensões do Sujeito de 
acordo com o Sexo. 
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tou-se que as dife renç as foram mais acen tuadas em relação ao 

desenho do sujeito nas dimensões inferior a 3 centímetros 

CP .t( 0,0 2), entre 3 e 6 centímetros Cp '- 0,05) e superior a 9 

centímetros CP ~ 0,05). Desta maneira, as crianças do sexo ma~ 

culino desenhar am - se, com mais f requéncia, comparativamente às 

do sexo femi nin o, na dimensão inferior a 3 centímetros. As cri 

anças do sexo fe mi nino, por sua vez, desenharam-se mais fre 

quentement e em comparação com as do sexo masculino, nas dimen-

sões entre 6 e 9 centímetros e superior a 9 ce ntímetros. 
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2.4 - Dimensão do Irmão (ã) 

De acordo com a analise desta característica, veri-

ficou-se, conforme assinala a Figura 19, que as crianças do se 

xo masculino desenharam o irmão (ã), mais frequentemente, na di 

mensão inferior a 3 centímetros, ao passo que as do sexo femi-

nino desenharam-no, com mais frequência, na dimensão entre 3 e 

Dimensão do Irmão (ã) 

Figura 19: Porcentagens das Dimensões do Irmão (ã) de 
acordo com o Sexo. 
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6 centímetros. Por outro lado, as crianças de ambos os sexos 

desenharam-no menos frequentemente na dimensão superior a9 cen 

tímetros. Entretanto, a decomposição do X2 permitiu verificar 

que as diferenças mais acentuadas foram em relação ao irmão 

lã) de~enhado na dimensão inferior a 3 centímetros (p < 0,05 ) 

e superior a 9 centímetros Cp < 0,02). Desta forma, as crian -

ças do sexo masculino desenharam, mais do que as do sexo femi-

nino, o irmão (ã) na dimensão inferior a 3 centímetros, ao pa~ 

so que as do sexo feminino representaram graficamente, mais do 

que as do sexo masculino, o irmão lã) na dimensão superior a 9 

centímetros . 

2 .5 - Distância entre o Pai e o Sujeito 

Na análise desta característica observou-se, como 

i ndica a Figura 20, que as crianças de ambos os sexos utiliza-

ram com mais frequência a distância inferior a 3 centímetros en 

tre ela e o pai e com menos frequência, a distância igual a ze 

2 ro (contato fíSico). Contudo, através da decomposição do X ,o~ 

servou-se que apenas a distância entre 6 e 9 centímetros desta 

cou-se significativamente CP < 0,01). Assim, as crianças do se 

xo feminino desenharam o pai e o sujeito, mais frequentemente, 
-em comparaçao com as crianças do sexo masculino, na referida 

distância. 
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Distância Entre o Pai e o Sujeito 

Tabela 20: Percentagens das Distâncias entre o Pai e o 
Sujeito de acordo com o Sexo . 

2 . 6 - Distância entre o Pai e o Irmão (~) 

83 

Atravé s da análise desta característica, constatou-

se, de acordo com a Figura 21, que,enquanto as crianças de am-

bos os sexos desenharam com mais frequ~ncia o pai e o irmio (~ 

na distância inferior a 3 centímetros, as· crianças do sexo mas 

culino desenharam, com menos frequ~ncia, na dimensão superior 

a 9 centímetros e as do sexo feminino, na dimensão igual a ze -
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Figura 21: Porcentagens das Distincias entre o Pai e o 
Irmão (ã) de acordo com o Sexo. 
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ro (contato fíSico) . Porém, a decomposição X2 permitiu assina

lar que as dierenças foram mais acentuadas em relação às dis _ 

tincias entre 6 e 9 centímetros Cp < 0,05) e superior a 9 cen

tímetros CP ( 0,02). Deste modo, enquanto as crianças do sexo 

masculino representaram graficamente o pai e o irmão (ã), com 

mais freq uência que as do s exo feminino, na distincia entre 6 

e 9 , centímetros, as do sexo feminino desenharam o pai e o ir-

mão (ã), mais f requentemente que as do sexo mas culino, na dis

tincia ~erior a 9 centímetros. 



85 

2.7 - Distância entre a Mãe e o Irmão (~) 

Os resultados obtidos na análise desta característi 

ca mostraram, como indica a Figura 22, que as crianças de am-

bos os sexos desenharam, mais frequentemente, a mae e o irmão 

(ã) na distância inferior a 3 centímetros . Além disso, obser -

va-se que,enquanto as crianças do sexo masculino os desenharam, 

i+P ~ 
.q :~h-f+ iH+ '::T r=-:,~: t 

•• > 

+r 1nm +~ 

Distância entre a Mãe e o Irmão (ã) 

Figura 22: Percentagens das Distâncias entre a Mãe e o 

Irmão (ã) de acordo com o Sexo . 

I fIIT TI' ...".~r '!"TT"!"' 
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com menos frequência, na distância superior a 9 centímetros,a~ 

do sexo feminino o fizeram em relação à distância igual a zero 

(contato físico). o entanto, de acordo com a decomposição do 

X2 , verificou-se que a distância igual a zero (contato físico) 

destacou-se significativamente CP < 0,01). Desta maneira, as 

crianças do sexo masculino desenharam mais a mae e o irmão~), 

em comparação com as do sexo feminino, na referida distância. 

2 .8 - Personagem Desenhado em Primeiro Lugar 

De acordo com a análise desta característica, cons-

tatou-se, segundo a Figura 23, que,enquanto as crianças de am 

bos os sexos desenharam, com mais frequência, o pai em primei

ro lugar, elas desenharam, com menos frequência o irmão (ã) em 

primeiro lugar. Entretanto, a decomposição do X2 mostrou que 

as diferenças foram mais acentuadas em relação ao desenho do 

pai (p < 0,001) e da mãe Cp < 0,02) em primeiro lugar. Desta 

forma, enquanto as crianças do sexo masculino desenharam, mais 

frequentemente que as do sexo feminino, o pai em primeiro lu

gar, as do sexo feminino representaram graficamente, com maior 

frequência que as do sexo masculino, a mãe em primeiro lugar. 
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Personagem Desenhado em Primeiro Lugar 

Figura 23: Porcentagens da representação gráfica dos membros da 
Família Nuclear em Primeiro Lugar de acordo com o Sexo. 

2.9 - Personagem Desenhado mais Próximo do Sujeito 

Na analise desta característica verificou-se, con -

forme assinala a Figura 24, que,embora as crianças de ambos os 

sexos tenham desenhado, com mais fre quência o irmão (~J mais 

próximo de si mesmas, as do sexo masculino desenharam, com me-



Personagem Desenhado mais Próximo do Sujeito 

Figura 24 : Percentagens dos membros da Família Nuclear 
Desenhados mais Próximos do Sujeito de acor 
do com o Sexo. 

nos frequência, a mae mais próxima de si mesmas e as do 
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sexo 

feminino, o pai. Todavia, a decomposição do X2 indicou que as 

diferenças foram mais acentuadas no desenho do pai Cp < ° ,05 ) 
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e da mae LP < 0,02) mais próximos do sujeito . Assim, as crian-

ças do sexo masculino, em comparação com as do sexo feminino, 

desenharam, com mais fre quência, o pai mais próximo de si, as 

do sexo feminino, em comparaçao com as do sexo masculino, re

presentaram graficamente, com maior frequência, a mãe mais pr~ 

xima de si. 

2.10 - Personagem Desenhado em Dltimo Lugar 

Através da análise desta característica, observou -

se, de acordo com a figura 25, que as crianças do sexo masculi 

Personagem Desenhado em Oltimo Lugar 

Figura 25 : Porcentagens da representação gráfica dos membros 
da Família Nuclear em Oltimo Lugar de acordo com 
o Sexo. 



90 

lino desenharam, com mais frequência, o irmão Lã} em último lu 

gar, ao passo que as do sexo feminino desenharam, mais freque~ 

temente, o pai em último lugar. Por outro lado, enquanto as 

crianças do sexo masculino representaram graficamente, com me

nos frequência, o pai em último lugar, as do sexo feminino o 

fizeram em relação à mãe. Contudo , através da decomposição do 

x2 observou-se que as diferenças foram mais acentuadas em re1~ 

çao ao desenho do pai Cp < O,OOl)e da mãe Cp < 0,05) em último 

lugar. Desta maneira, as crianças do sexo feminino desenharam, 

mais do que as do sexo masculino, o pai em último lugar. Con -

trariamente, as crianças do sexo masculino, em comparação com 

as do sexo feminino, representaram graficamente, com mais fre

quência, a mãe em último lugar. 

2.11 - Personagem Desenhado mais Distante do Sujeito 

Os resultados obtidos através da análise desta ca-

racterística mostraram, segundo a Figura 26, que,enquanto as 

crianças de ambos os sexo desenharam, com mais frequência, o 

pai mais distante de si mesmas, elas desenharam, com menos fre 

quência, o irmão (ã) mais distante de si . Porém, a decomposi -

çao do X2 permitiu verificar que apenas o irmão Lã), desenhado 

mais distante do sujeito, destacou-se significativamente 

CP < 0,05). Desta forma, as crianças do sexo masculino desenha 

ram, mais do que as do sexo feminino, o irmão Lã) mais distan-

te de si. 
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Personagem Desenhado mais Distante do Sujeito 

Figura 26: Percentagens dos membros da Família Nuclear Dese
nhados mais Distantes do Sujeito de acordo com o 
Sexo. 
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2 . 12 - Personagem da Família Nuclear mais Valorizado 

De acordo com a análise desta característica, cons -

t at ou-se, como assinala a Figura 27, que as crianças do sexo 

masculino valorizaram, com mais frequência, o pai e as do sexo 

feminino, a mãe. Por outro lado, as crianças de ambos os se -

xos, valorizaram- se com menos frequência . No entanto, de acor-

Personagem mais Valorizado 

Figura 27 : Porcentagens dos Personagens da Família Nuclear 
mais Valorizados de acordo com o Sexo. 
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2 do com a decomposição do X , constatou-se que as diferenças f~ 

e - -a mae ram mais acentuadas em relação ao pai lp< 0,01) 

CP < 0,01) como os personagens mais valorizados. Deste modo, as 

crianças do sexo masculino valorizaram, mais do que as do se-

xo feminino, o pai. Contrariamente, as crianças do sexo femini 

no valorizaram, com mais frequência, em comparação com as do 

sexo masculino, a mae . 

2 . 13 - Personagem da Família Nuclear mais Desvalorizado 

Na análise desta característica, verificou-se, con-

forme assinala a Figura 28, que, apesar das crianças de ambos 
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Persona gem mais Desvalorizado 

Figura 28: Porcentagens dos Personagens da Família Nuclear 
mais Desvalorizados de acordo com o Sexo. 
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os sexos terem se desvalorizado mais freque~temente, as do se-

xo masculino desvalorizaram, menos frequentemente, o pai e as 

do sexo feminino, a mãe. Entretanto, a decomposição do X2 indi 

cou que apenas o pai destacou-se significativamente como o pe~ 

sonagem mais desvalorizado (~< O,Ol). Assim, as crianças do 

sexo feminino desvalorizaram, mais frequentemente que as crlan 

ças do sexo masculino, o pai. 

3 . Características do Desenho da Família ~ ~ relacionaram 

significativamente com a Ordem de Nascimento. 

3.1 - Característica do Traçado 

Através da análise desta característica, observou -

se, segundo indica a Figura 29, que os primogênitos e os seg~ 

dos filhos caracterizaram, com mais frequência, o traçado reti 

líneo em seus desenhos e, menos frequentemente, o traçado cu~ 

vilíneo. Todavia, através da decomposição do X2 ,observou-se que 

as diferenças foram mais acentuadas em relação à caracteriza -

ção dos traçados retilíneo Cp < O ,Oll e misto CP < 0,05). Des-

te modo, os segundos filhos caracterizaram em seus desenhos 

mais do que os primogênitos, o traçado retilíneo. Por outro la 

do, o traçado misto foi mais frequente nos desenhos dos primo-

gênitos do que nos dos segundos filhos. 



Característica do Traçado 

Figura 29: Porcentagens das Características do Traçado de 
acordo com a Ordem de Nascimento. 
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3 . 2 - Ordem de Execução do Sujeito 

Os resultados obtidos na análise desta característi 

ca mostraram, como indica a Figura 30 que, enquanto os primogê-

nitos desenharam-se, com mais frequência, em terceiro lugar 

os segundos filhos representaram-se graficamente, com mais fre 

quência, em quarto lugar. Por outro lado, tanto os primogêni -

to s quanto os segundos filhos, desenharam-se, com menos 

Ordem de Exec ução do Sujeito 

Figura 30: Percentagens das diferentes Ordens de Execução do 

Sujeito de acordo com a Ordem de Nascimento . 

fre -
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quência, em segundo lugar . Contudo, a decomposição do X2 assi

nalou que apenas o sujeito desenhado em terceiro lugar, desta-

cou-se significativamente (p < 0,01). Desta maneira, os prim~ 

gênitos desenharam-se em terceiro lugar, mais do que os segun -

dos filhos. 

3 . 3 - Dimensão da Mãe 

De acordo com a análise desta característica , ve r i-

ficou-se, conforme assinala a Figura 31, que os primogênitos e 

os segundos filhos desenharam, com mais frequência, a mae na 

dimensão entre 3 e 6 centímetros, ao passo que eles desenhara~ 

na, com menos frequência, na dimensão superior a 12 centíme 

tros . Porém, a decomposição do X2 permitiu verificar que ape -

nas o desenho da mãe na dimensão entre 6 e 9 centímetros desta 

cou-se significativamente Cp < 0,01) . Desta forma, os primogê-

nitos desenharam-na, nesta dimensão, com mais frequencia do 

que os segundos filhos . 
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Dimensão da Mãe 

Figura 31: Porcentagens das Dimensões da Mãe de acordo 
com a Ordem de N~scimento. 

3.4 - Localização da Mãe em Relação aos Demais Membros da 

Família Nuclear 

Na análise desta característica, constatou-se, se-

gundo a Figura 32, que,enquanto os primogênitos e os segundos 

filhos localizaram, com mais f requência, a mae entre o pai e o 

irmão (ã), os primogênitos localizaram-na, com menos frequên -

cia, ao lado de si mesmos e os segundos filhos o fizeram ao la 
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Figura 32: Porcentagens das Localizações da Mãe em Relação aos 
Demais Membros da Família Nuclear de acordo com a 
Ordem de Nascimento. 
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de si mesmos e do irmão (ã) . No entanto, de acordo com a decom 

posição do X
2 

constatou-se que as diferenças foram mais acen 

tuadas em relação à mãe localizada entre o pai e o irmão (ã) 

(p < O,Ol)e ao lado do irmão (ã) (p< 0,05) . Assim, os segun-

oos filhos oescnharurn a mije, com rn;:ti s [requênci<.l que os primo-

gênitos , entre o pai c o irmão (ã), ao passo que os primogenl-

tos representaram-na graficamente, mais que os segundos filhos, 

ao lado do irmão (ã). 
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3.5 - Localização do Sujeito em Relação ao Demais Membros da 

Família Nuclear . 

Através da análise desta característica, observou -

se, como indica a Figura 33, que, enquanto os primogênitos des~ 

nharam-se, com mais frequência, entre a mãe e o irmão (ã), os 

segundos filhos representaram-se graficamente, com mais fre-
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Localização do Sujeito 

Figura 33 : Porcentagens das Localizações do Sujeito em Relação 
aos Demais Membros da Família Nuclear de acordo com 
a Ordem de Nascimento. 
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quência, ao lado do irmão Cã). Por outro lado, tanto os primo-

gênitos quanto os segundos filhos desenharam-se, como menos 

frequência, entre o pai e a mãe. Entretanto, através da decom

posição do X2 , observou-se que as diferenças foram mais.acen -

tuadas em relação à locali zação do sujeito entre a mãe e o ir-

mao (ã) CP < O ,01) e ao lado do irmão (ã) (p < 0,01). Deste m~ 

do, os primogênitos desenharam-se, em comparação com os segun-

dos filhos, mais entre a mãe e o irmão Cã). Por outro lado, os 

segundos filhos representaram-se graficamente, em comparaçao 

com os primogênitos, com mais frequência, ao lado do irmão (ã). 

3.6 - Localização do Irmão (ã) em Relação aos demais Membros 

da Família Nuclear. 

Os resultados obtidos na análise desta característi 

ca mostraram, de acordo com a Figura 34, que,enquanto os prim~ 

gênitos localizaram o irmão Lã), com mais frequência, ao lado 

de si mesmos, os segundos filhos localizaram-no, com mais fre-

quência, entre a mãe e si mesmos. Contrariamente, enquanto os 

primogênitos localizaram o irmão (ã), com menos frequência ao 

lado do pai, os segundos filhos o fizeram, simultaneamente, en 

tre o pai e si mesmos e ao lado da mãe. Todavia, como assina -

lou a decomposição do X2, as diferenças foram mais acentuadas 

em relação ao irmão (ã) localizado entre a mãe e o sujeito 

(p -<. O, O 1 ) e a o 1 a do dos u j e i t o (p < O, O 2). De s t a m an e i r a, e n -

quan to os segundos filhos desenharam, mais do que os primogênl 
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Fi gura 34: Porcentagens das Localizações do Irmão (ã) em 
Relação aos Demais Membros da Família Nuclear 
de acordo com a Ordem de Nascimento. 

tos, O irmão (ã) entre a mãe e si mesmos, os primogênitos re-

presentaram-no graficamente, maIS do que os segundos filhos 

ao lado de si mesmos. 
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3.7 - Distância entre o Pai e o Irmão (ã) 

De acordo com a análise desta característica verifi 

cou-se, segundo a Figura 35, que os primogênitos desenharam si 

multaneamente, com mais frequência, o pai e o irmão (ã) nas 

dist âncias inferior a 3 centímetros e entre 3 e 6 centímetros, 

Distância entre o Pai e o Irmão (ã) 

Figura 35 : Porcentagens das Distâncias entre o Pai e o Irmão 

(ã) de acordo com a Ordem de Nascimento . 
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ao passo que os segundos filhos desenharam, com mais frequên -

cia, o pai e o irmão (ã) na distância inferior a 3 centímetros. 

Por outro lado, enquanto os primogênitos desenharam, com me

nos frequência, o pai e o irmão (ã) na di stância igual a zero 

c c o n t a t o f Í s i c o), os se g un dos f i 1 h o s o f i z e r a m n a distância 

superior a 9 centímetros. Contudo, a decomposição do X2 permi-

tiu verificar que as diferenças foram mais acentuadas em rela-

ção às distâncias inferior a 3 centímet r os CP < 0,01) e entre 

3 e 6 centímetros CP < 0,051. Des ta forma, os segundos filhos 

desenharam, com mais frequência do que os primogênitos, o pai 

e o irmão Cã) na distância inferior a 3 centímetros, ao passo 

que os primogênitos representaram graficamente o pai e o irmão 

Cã) , com mais frequência do que os segundos filhos, na dimen -

são entre 3 e 6 centímetros. 

3.8 - Menor Personagem Desenhado 

Na anilise desta característica, constatou-se,con -

forme assinala a Figura 36, que os primogênitos representaram 

graficamente, com mais frequência, o irmão Cã) como o menor 

personagem, os segundos filh os o fizeram em relação a si mes -

mos. Por outro lado, os primogênitos desenharam, com menos 

frequência, a mae como o menor personagem, ao passo que os se-

gundos filhos o fizeram em relação ao pai. Porém, através da 

decomposição do X2. constatou-se que as diferenças foram mais 

acentuadas em relação ao desenho do sujeito CP < 0,001) e do 



Menor Persona gem Desenhado 

Figura 36: Percentagens da representação grafica dos Mem
bros da Família Nuclear c omo Menor Personagem 
de acordo com a Ordem de Nascimento . 
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irmão (ã) (p < 0,001) como o menor personagem . Assim, os segu~ 

dos filhos desenharam-se, mais frequentemente, em comparaçao 

com os primogênitos , como o menor personagem e os primogênitos 

representaram graficamente o irmão (ã), com mais frequência 

em comparaçao com os segundos filhos, corno o menor personagem. 

3.9 - Personagem Desenhado com Menos Cuidado 

Através da análise desta característica observou-se, 

corno indica a Figura 37, que os primogênitos desenharam, com 

mais frequência, o irmão (ã) com menos cuidado, enquanto os se 

gundos filhos o fizeram em relação a si mesmos. Além disso, tan 

to os primogênitos quanto os segundos filhos desenharam, com 

menos frequência, ~pai com menos cuidado. No entanto, de acor 

do com a decomposição do X2 , observou-se que as diferenças fo

ram mais acentuadas em relação ao sujeito Cp < 0,02)e ao irmão 

(ã) (p < 0,001). Deste modo, os segundos filhos desenharam-se, 

com maior frequência, com menos cuidado do que os primogênitos . 

Cont rari amen te, os primogêni tos representaram grafi camen te, com 

maior frequência que os segundos filhos, o irmão (ã) com menos 

cuidado . 
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Personagem Desenhado com menos cuidado 

Figura 37: Porcentagens dos Personagens da Família Nuclea r 
Desenhados com Menos Cuidado de acordo com a 
Ordem de Nascimento. 

3.10 - Personagem da Família Nuclear mais Desvalorizado 

Os resultados obtidos na análise desta característi 

ca mostraram, segundo a Figura 38, que, enquanto os primogêni -

tos desvalorizaram mais o irmão Lã), os seg undos filhos desva-

lorizaram mais a si p r óprios. Além disso, tanto os primogêni -

tos quanto os segundos filhos, desvalorizaram menos a mãe. En

tretanto, a decomposição do X2 indi c ou que as diferenças foram 

mais acentuadas em relação ao desenho do sujeito e do irmão (ã) 
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Personagem Mais Desvalorizado 

Figura 38: Porcentagens dos Personagens da Familia Nuclear 

mais Desvalorizados de acordo com a Ordem de 
Nascimento . 

(ambos p < 0,01). Desta maneira, os segundos filhos desvaloriza 

ram-se, mais do que os primogênitos, ao passo que estes desva-

lori zaram , mais do que os segundos fil hos , o irmão lã) . 

o Capítulo VI serao discutidas,crítica e sistema

ticamente, as características do Desenho da Família que apre -

sentaram diferenças significativas ao serem relacionadas com 

a idade, sexo e ordem de nascimento . 
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1 - Discussão sobre as Características do Desenho da Família 

que se relacionaram significativamente com a Idade. 

Baseando-se nos resultados apresentados no Capítu

lo anterior, verificou-se que a influência da idade foi mais 

acentuada em relação às características gerais do desenho e 

às do nível das estruturas formais. Tal fato não surpreende, 

pois como assinala Morval (1973, 1974), a maioria dos autores 

considera que o grafismo infantil evolui com a idade. Assim, 

em relação às características gerais do desenho, constatou-se 

que a utilização dos maiores intervalos de tempo na execuçao 

do desenho, a presença de sombreado, o desenho dos persona 

gens em movimento e a utilização da folha na posição horizon

tal tenderam a evoluir com as idades analisadas (7 a 9 anos). 

No entanto, o mesmo não pode ser verifi cado em relação à dire 

ção do desenho pois, enquanto a dir eção da esquerda para a di 

reita diminuiu significa t ivame nt e aos 8 anos e aumentou aos 

9 anos, a al ternância das duas direções (da esquerda para a 

direita e da direita para a esquerda) a umentou significativa

mente aos 8 anos e diminuiu aos 9 anos. Desta maneira, devido 

à limi tação da faixa etária estudada, não foi possível verifi 
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car , de maneira efetiva, a tendência evolutiva desta caracte-

r í stica.* 

o fato das crianças de idade maIS avançada (9 anos) 

desenharem com mais frequência os personagens com sombreado 

e em movime nto, justifi caria a utilizaç ão de intervalos de 

tempo maiores na execução do desenho. 

Quanto ã pre s enç a de sombre ado no desenho, - . varIOS 

autores atribuem di f erentes significa dos ã sua análise. As -

sim, enquanto Machover (1974), Royer (1977) e Hundler (1967) 

consideram-no um Índice de ansiedade e/ou conflito, Koppitz 

(1968) considera-o indicador de distúrbio emocional. Por ou-

tro lado, Buck (apud Lourenção van Kolck, 1968 ) considera- o 

tanto como índice de ansiedade, como índicador de inteligên -

cia . De acordo com os resultados obtidos nesta pesquisa, cons 

tatou- se que a maioria das crianças apresentou sombreado em 

seus desenhos, cuja tendência aumentou com as idades analisa-

das. Tendo em vista que a análise dest a característica foi e-

fetuada apenas em termos de presença ou de ausência de sombre 

ado e, levando-se em consideração que a amostra foi constituí 

da por crianças normais, não se poder i a afirmar que estas se -

* O mesmo não ocorreu no estudo re a lizado por Morval (1973) so 
bre o Desenho da Família com crianças de Montreal pois, devI 
do ã abrangência da fai xa etária (5 a 11 anos), ela po de ve~ 
rificar que enquanto a direção do desenho da esquerda para a 
direita tendeu a aumentar com as idades analisadas, a alter 
nância das duas direções tendeu a diminuir com as mesmas . 
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jam gradativamente mais ansiosas, portadoras de conflito ou 

de distúrbios emocionais, pois, para se fazer tal afirmação, 

dever-se-ia investigar a natureza, a intensidade e a extensão 

do sombreado. Desta maneira, preferiu-se atribuir ao sombrea

do um significado mais relacionado a aspectos cognitivos, ou 

seja, como indicador de inteligência, conforme assinala Buck, 

ou, como possíveis diferenciações que poderiam estar relacio

nadas com os estágios propostos pela teoria do desenvolvimen

to de Piaget. 

No que se refere ao movimento no desenho, Lourenção 

van Kolck (1968) considera-o principalmente em relação ao as

pecto de adequação ao contexto. Assim, se o objeto é natural

mente móvel, a interpretação do movimento possuirá um signifi 

cado favorável e, por outro lado, se o objeto for naturalmen

te estático, esta interpretação possuirá um significado desf~ 

vorável. Kinget (apud Lourenção van Kolck, 1968) distingue 

quatro formas de movimento: (1) o nao objetual, isto é, nao 

ligado a objetos; (2) o cósmico, isto é, dos céus, nuvens e 

relâmpagos, etc; (3) a ação mecânica, por exemplo, de ferra -

mentas em atividades; (4) a atividade humana, que é a mais 

significativa. Embora cada uma dessas formas possuam um signi 

ficado específico, em geral elas manifestam imaginação Vlva, 

forte vitalidade e personalidade criadora, Nesta pesquisa, em 

função do tema abordado (Desenho da Família), optou-se pela 

análise do movimento entre os personagens, que corresponde 

ao ítem 4 da classificação proposta por Kinget, e na qual, se 



gundo Lourenção van Kolck (1968), 

( ... ) está mais presente o significado de capa
cidade para uso construtivo e eficiente das po
tencialidades, principalmente quando se trata 
de movimento implÍcito.(p. 51) 

11 2 

Através dos dados obtidos nesta pesquisa, constatou-se que a 

tendência a representar os personagens em movimento aume ntou 

com as idades analis a das. Desta maneira, de acordo com o sig-

nificado atribuído especificamente ã forma de movimento rela-

tiva ã atividade humana, pode-se considerar que a capacidade 

para uso construtivo e eficiente das potencialidades tende a 

evoluir entre 7 e 9 anos. 

Em relação a poslçao da folha , nota-se que alguns 

autores apresentam a folha numa determinada posição (vertical 

ou horizontal) e interpretam se a criança modifica radicalme~ 

te tal posição. Assim, enquanto Hammer (apud Lourenção van 

Kolck, 1968) interpreta esta atitude corno sinal de negativis

mo e de rejeição de sugestões, Lourenção van Kolck (1968) pr~ 

fere interpretá-la como "liberdade em relação ã ordem implÍci 

ta, que pode ser manifestação de espírito curioso e aventurei 

ro, de desejo de afirmação e expansão ativa" (p. 19 e 20). Por 

outro lado, Osterrieth & Cambier (1976) e Cambier (1973) em 

seus estudos sobre o Desenho da Figura Humana com crianças bel 

gas, optaram pela apresentação da folha na posição oblíqua 

Segundo eles, esta posição possibilita uma maior liberdade na 

escolha da posição da folha (vertical ou horizontal). Assim, 

os referidos autores observaram que as crianças escolhem com 
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mais frequência a posição vertical na execuçao do desenho da 

Figura Humana. Esta constatação é reforçada por Royer (1977) 

quando assinala que a posição vertical tem um sentido mais ló 

gico, pois a figura humana, na sua opinião, é maior em compri 

mento que em largura. Na presente pesquisa, a folha foi apre

sentada na posição oblíqua , de acordo com a proposição de Os

terrieth e Cambier. Tendo em vista os resultados obtidos, po

de-se verificar que na execução do Desenho da Família as cri

anças optaram com malS frequência pela posição horizontal. Es 

ta posição tem um sentido mais lógico, pois de acordo com a 

natureza do tema proposto, a criança necessita de um espaço 

maior para realizar seu desenho. Além disso, verificou-se que 

a tendência para desenhar nesta posição aumentou com as ida -

des analisadas, o que poderia ser explicado, de acordo com a 

teori a de Piaget, pelo advento do pensamento lógico na crian

ça neste período de seu desenvolvimento. 

Na discussão da direção do desenho, tomou-se como 

base, além do trabalho de Morval (1973) sobre o Desenho da Fa 

mília com crianças de Montreal, a proposição teórica de Cor -

man (1979). Morval verificou que as crianças que participaram 

de sua pesquisa desenharam mais da esquerda para a direita, i~ 

dependentemente do fato de serem destras ou canhotas. Deste 

modo, considera que a crlança, ao executar seu desenho nesta 

direção, sofre a influência do efeito da escolarização. Na 

presente pesquisa, observou-se que a maioria das crianças de

senhou, com mais frequência, na direção da esquerda para a di 

reita. Tal ocorrência poderia ser explica da simplesmente pelo 
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fato destas crianças serem destras. No entanto, cons iderou-s e 

pertinente, tamb~m, a hip6tese formulada por Morval sobre o 

efeito da escolarização, urna vez que o tipo de ensino aplica

do na aprendizagem da escrita obedece esta direção. Al~m dis

so, observou-se que a tendência das crianças desenh-are.m da es 

querda para a direita diminuiu significativamente aos 8 anos 

e aumentou aos 9 anos. De acordo com a literatura existente so 

bre esta característica, nada justifica tal ocorrência. As

sim , preferiu-se evitar a formulação de inferências, sem um 

referencial te6rico, que poderia justificá-las . Corman conSl-

dera a direção da esquerda para a direita um movimento pro-

gressivo natural. Entretanto, se a criança destra desenhar da 

direita para a esquerda, pode haver indício, segundo o referi 

do autor, de "uma forte tendência regressiva da personalida -

de, que pode ter consequências pato16gicas " (p. 3l).Isto foi 

verificado, nesta pesquisa, em apenas 1% dos desenhos. 

Em relação às características do nível das estrutu 

ras formais, observou-si que a utilização dos maiores interva 

los de tempo na execuçao de todos os membros da família nu

clear (pai, mãe, sujeito e irmão ou irmã), das maiores dimen

soes na representação gráfica de todos os membros da família 

nuclear e as maiores distâncias entre a mae e o sujeito tend~ 

ram a evoluir com as idades analisadas. O tempo utilizado ~ 

ra desenhar os membros da família nuclear e suas respectivas 

dimensões podem ser explicados em termos cognitivos e evoluti 

vos, pois, a tendência a utilizar os -maiores intervalos de 

tempo para desenhar os membros da família nuclear e a t~ndên-
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cia a desenhá-los com as maiores dimensões evoluiram com as 

idades em questão, sendo que este fenômeno ocorreu em relação 

a todos os membros da família nuclear. Além disso, o fato das 

crianças com idade mais avançada (9 anos) desenharem, com 

mais frequência, todos os membros da família nuclear com as 

maiores dimensões justificaria a utilização de intervalos de 

tempo maiores para desenhá-los. No entanto, tal generalização 

nao ocorreu em relação à distância entre os membros da famí

lia nuclear, pois, a influência da idade foi verificada ape

nas em relação à distância entre ~ mae ~ ~ sujeito. Assim, o 

fato da tendência das crianças utili zarem as maiores distân -

cias entre a mãe e si mesmas evoluir com as idades analisadas, 

poderia ser explicado mais adequadamente levando-se em consi

deração aspectos afetivos ou sociais, que modificariam a per

cepção da criança em relação, principalmente, à figura mater

na, ocasionando seu progressivo distanciamento da mesma. 

Quanto ao nível de conteúdo, verificou-se que ape

nas uma característica (o menor personagem desenhado) sofreu 

a influência da idade. Assim, o desenho do sujeito e do irmão 

(ã) como o menor personagem tendeu a aumentar com as idades 

analisadas. Apesar da maioria dos autores considerar "o menor 

personagem desenhado" como um Índice de desvalorização, nao 

se poderia afirmar que as crianças desvalorizam, gradativame~ 

te, mal S a si mesmas e ao irmão (ã), à proporção que suas id~ 

des aumentam. Além disso, nao se poderia caracterizar a desv~ 

lorização dos membros da fratria apenas com base neste Índice. 

Deste modo, esta s ó poderia ser caracterizada se a influência 
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da idade tivesse sido verificada nos desenhos do sujeito e do 

irmão (ã) em relação também aos out ros índices de desvaloriz~ 

ção (como por exemplo, o personagem desenhado em último lu

gar, mais distante do sujeito, com menos cuidado ou ausente) 

e, consequentemente, através da convergência destes índices 

(passagem dos signos aos significados explíci tos, conforme as 

sinala Morval, 1974). Como tal fato nao ocorreu, uma explica

çao em termos cognitivos seria mais apropropriada do que em 

termos afetivos. Desta maneira, tendo em vista que a maioria 

das crianças des enhou a família nuclear completa (pai, mãe,s~ 

jeito e irmão ou irmã) e levando-se em consideração que o su

jeito e o lrmao (ã) são de fato os menores em relação aos de

mais membros da família (pai e mãe), poder-se-ia considerar a 

dequada a representação gráfica desta percepçao . Além disso 

o fato desta ocorrência ter aumentado com as idades analisa -

das poderia ser explicado, segundo a teoria de Pi aget, pelo 

advento do pensamento lógico, característico nesta fase do de 

senvolvimento cognitivo. 

2 - Discussão sobre as Características do Desenho da Família 

~ ~ relacionaram significativamente com o Sexo. 

Os resultados apresentados no Capítulo precedente 

mostraram que o sexo revelou-se como fator de diferenciação em 

relação às características do nível das estruturas formais e 

às do nível de conteúdo. Assim , no q~e se refere às caracte -

rísticas do nível das estrutur as formais, verificou-se que as 
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crianças do sexo masculino desenharam, com mais frequência, em 

comparação com as do sexo feminino: o pai em primeiro lugar, 

a mãe em quarto lugar, a si mesmas e ao irmão (ã) com dimen

soes menores, o paI e o irmão (ã) e a mae e o irmão (ã) · com 

distâncias menores. Contrariamente , as crianças do sexo femi

nino representaram graficamente, mais do que as do sexo mascu 

1ino: a mae em primeiro lugar, o pai em quarto lugar, a si mes 

mas e ao irmão (ã) com dimensões maiores, o pai e a si mesmas 

e o pai e o irmão (ã) com distâncias maiores. 

Em relação à dimensão dos membros da família nu

clear e à distância entre eles, pelo fato das crianças do se

xo feminino utilizarem, mais do que as do sexo masculino, as 

maiores dimensões (para desenharem a si mesmas e ao irmão) e 

as maiores dist ânc ias (entre o pai e a si mesmas, entre o pai 

e o irmão (ã) e entre a mae a si me smas) , poder-s'e-ia consid~ 

rar que as crianças do sexo feminino apresentaram desenhos mais 

expansivos (em termos espaciais), as do sexo masculino, con -

trariamente, aprese nt aram desenhos mais restritivos . No entan 

to, a litera tu ra exis t en t e não fornece uma fundamentação teó

rica que justifique esta consi dera ção . 

Quanto à ordem de execuçao dos membros da famí li a 

nucl ear, obs ervou- se que a influência de ambos os sexos foi 

mais acentuada em relação ao pai e à mãe. Assim, houve uma 

relação di reta entre o sexo do sujeito e o do ge n i tor des e 

nh ado em primeiro lugar: as crianças do sexo masculino dese -

nharam, mais do que as do sexo feminino, o pai e as do sexo 
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feminino, em comparaçao com as do sexo masculino, a mae. Além 

disso, houve uma relação inversa entre o sexo do sujeito e o 

do genitor desenhado em quarto lugar: as crianças do sexo mas-

culino desenharam, mais do que as do sexo feminino, a mae e as 

do sexo feminino , mais do que as do sexo masculino, o pai. Ma-

chover (1974), em relação ao Desenho da Figura Humana, conside 

ra normal, do ponto de vista da identificação sexual, o fato da 

criança desenhar em primeiro lugar um personagem do mesmo sexo 

que o seu; do ponto de vista empírico, ela observou algum grau 

de inversão sexual nas produções de todos os indiv íduos que de 

senham em primeiro lugar o sexo oposto ao seu, em resposta a 

instrução para desenhar uma pessoa. Corman Cl979} compartilha 

desta posição quando assinala que "na situação psicológica nor 

mal, toda criança tem tendên cia a se identificar com uma pes-

soa de seu sexo, afirmando assim sua masculinidade ou feminili 

dade" (p. 131). Além disso, o referido autor observou que tanto 

no desenho da família, como no desenho de uma pes 
soa, proposto por Machover, o personagem desenha~ 
do em primeiro lugar e, consequentemente, valori
zado é, certamente, para a criança, um objeto de 
admiração; mas é também muito comumente, como de
monstrou Maurice Porot, um objeto privilegiado de 
identificação . (p . 131) 

Assim, observa-se que há uma correspondência entre os resulta-

dos obtidos nesta pesquisa [constituída por crianças normais) 

e as posiç6es teóricas de Machover e Corman. No entanto, cons! 

derou-se prematuro a formulação de uma hipótese sobre a identi 

nesta 

cons t at ação . 
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Em relação as características do nível de conteú -

do, verificou-se que as crianças do sexo masculino desenharam, 

com mais frequência, em comparaçao com as do sexo feminino, o 

paI em primeiro lugar , o pai mais próximo de si mesmas, -a mae 

em último lugar, o irmão (ã) mais distante de si mesmas e o 

pai como o personagem mais valorizado . Contrariamente, as cri 

anças do sexo feminino desenharam, com mais frequência, em 

comparaçao com- as do sexo masculino, a mãe em primeiro lugar, 

a mãe mais próxima de si mesmas, o pai em último lugar, a mãe 

como o personagem mais valorizado e o pai como o 

mais desvalorizado. 

personagem 

Quanto ao personagem desenhado em primeiro lugar, 

observa-se que a maioria dos autores (tais como Corman,1979 ; 

Porot, 1973; Ferraris, 1977 e Morval, 1973), considera-o um 

índice de valorização, na medida em que tal ordem de execução 

indica a importância deste personagem para a criança, pois "ê 

nele que a criança logo pensa, e quem lhe desperta maior ate~ 

ção" e "ê habitual que seja um dos pais o que vem a ser inve~ 

tido dessa importância" (Corman, 1979, p . 48). Além disso 

considera que o desenho desse personagem ocorre, em geral, na 

parte esquerda da folha, o que corresponde ao sentido caract~ 

rístico dos destros (da esquerda para a direita). Nesta pes

quisa constatou-se que a maioria das crianças do sexo masculi 

no, em comparaçao com as do sexo feminino, desenhou o pai em 

primeiro lugar e à esquerda, enquanto as crianças do sexo fe

minino, em comparaçao com as do sexo masculino, o fizeram em 

relação à mãe . Estes dados estão de acordo tanto com a propo-
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sição de Corman quanto pelo fato da amostra ser constituída 

por crianças destras. 

~ 

No que se refere ao personagem desenhado mais pro-

ximo do sujeito, Corman (1979) assinala que a aproximação de 

dois ou mais personagens indica intimidade, vivida ou deseja-

da pelo sujeito. Quando há representação de contato físico en 

tre estes personagens, tal intimidade torna-se mais evidente . 

Assim, quando a crianç a se des e nha perto de um personagem, p~ 

de-se conside r ar que e com e st e que e la se sente mais à vont~ 

de ou que é este que ela mais ama. Nesta pesquisa, considerou-

se o personagem desenhado mai s próximo do sujeito como um Ín-

dice de valorização . Assim, constatou-se que enquanto as cri-

anças do sexo masculino representaram com maior frequência 

em comparaçao com as do sexo feminino, o pai mais próximo de 

si mesmas, as do sexo feminino, em comparaçao com as do sexo 

masculino, o fizeram em relação à mãe. 

Com base nestes resultados e nos obtidos em rela -

çao ao personagem desenhado em primeiro lugar, poder-se-ia fo! 

mular uma hipótese sobre a identificação sexual das crianças 

analisadas, de acordo com as proposi ções de Machover (1974) e 

Corman (1979). Assim, pelo fato das crianças do sexo mascu1i-

no desenharem, com mais frequência, do que as do sexo femini-

no, o pai em primeiro lugar e mais próximo de si mesmas, po-

der-se-ia considerar que elas o valorizam mais e consequente-

mente identificam-se sexualmente com ele. O mesmo poder-se-ia 

dizer em relação às crianças do sexo feminino, pois, a partir 
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do momen to que elas desenham, mais do que as do sexo masculi-

no, a mãe em primeiro lugar e mais próxima de si mesmas, est~ 

riam valorizando-a mais e portanto, identificando-se sexual -

mente com ela. No entanto, a fim de verificar a validade da 

referida hipótese, efetuou- se a passagem dos signos aos signi 

ficados explícitos, conforme propõe Morval (1974), pois, como 

pode ser observado no esquema abaixo, esta possibilita a ca

racterização da valorização dos personagens em função de ou-

tros índices (personagem ~esenhado ' com mais cuidado e o maior 

personagem desenhado), que não se relaci onaram significativa-

mente com o sexo . 

Signos --------------------.. Significado Explícito 

Personagem desenhado em 1 9 lugar ~ 

Maior personagem desenhado • Personagem mais 

Personagem desenhado com mais cuidado • valorizado 

Personagem desenhado mais próximo do SUj~ 

Com base na análise deste esquema, constatou-se que 

as crianças do sexo masculino valori zar am, mais do que as do 

sexo feminino,o pai e ,contrariamente, as crianças do sexo femi 

nino, mais do que as do sexo masculino, valorizaram mais a 

mãe. Portanto, pode-se confirmar a hipótese formulada acima, 

ou se ja, enquanto as crianças do sexo masculino, em compara -

çao com as do sexo feminino, identificam-se sexualmente malS 

com o pal, as do sexo feminino, em comparação com as do sexo 

masculino, o fazem em relação ~ mae . 
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Em relação ao personagem desenhado em último lugar, 

contrariamente ao valor atribuído ao personagem desenhado em 

primeiro lugar, muitos autores consideram-no o menos importa~ 

te para a criança. Além disso, é frequente a sua colocação a 

margem da página, "corno se nao houvesse a intenção inicial de 

lhe reservar um lugar" (Corman, 1979, p. 50) . Nesta pesquisa, 

constatou-se que enquanto as crianças do sexo masculino repr~ 

sentaram graficamente, com mais frequência, em comparaçao com 

as do sexo feminino, a mae em último lugar, as do sexo femini 

-no, em comparaçao com as do sexo masculino, o fizeram em rela 

çao ao paI. 

Quanto ao personagem desenhado mais distante do su 

jeito, pode-se considerar, segundo Corman (1979) que este a-

fastamento indica principalmente uma dificuldade do sujeito 

em estabelecer vínculos afe tivo s com este personagem . Nes ta 

pesquisa, cons iderou-s e o personagem desenhado mais distante 

do sujeito como um índice de desvalorização. Desta maneira 

verificou-se que a maioria das crianças do sexo masculino re-

presentou, em comparaçao com as do sexo feminino, o irmão (ã) 

mais afastado de si mesmas. 

Com base nestes resultados e nos obtidos na análi-

se do personagem desenhado em último lugar, poder-se - ia consi 

derar que as crianças do sexo masculino, mais do que as do se 

xo feminino, tenderiam a desvalorizar mais a mae (pelo fato de 

desenharem-na em último lugar) ou o irmão ou a irmã (pelo f~ 

to de desenharem-na mais distante de si mesmas), ao passo que 



123 

as crianças do sexo feminino, mais do que as do sexo masculi

no, tenderiam a desvalorizar mais o pai (pelo fato de dese 

nharem-no em último lugar). No entanto, considera-se precária 

a caracterização da desvalorização dos personagens com . base 

apenas num índice. A fim de verificar, de maneira mais adequ~ 

da, tal consideração, efetuou-se a passagem dos signos aos 

significados explícitos, de acordo com a proposição de Morval 

(1974), pois esta permite verificar a desvalorização dos per-

sonagens em função de vários índices, conforme assinala o es-

quema abaixo. 

Signos ----------------------~.~ Significado Explíci to 

Personagem ausente ----________________ __ 

Personagem desenhado em último 

Menor personagem desenhado 

lUgar~ 
~ Personagem mais 

Personagem desenhado com menos cuidado - . • desvalorlzado 
Personagem desenhado mais distante do SUj~ 

A análise do referido esquema permitiu verificar 

apenas que as crianças do sexo feminino, mais do que as do se 

xo masculino, desvalorizaram, com mais frequência, o pai. 

Portanto, a consideração formulada anteriormente em relação 

às crianças do sexo masculino, ou seja, que elas, em compara-

raçao com as do sexo feminino, desvalorizariam mais a mãe ou 

o irmão (ã), não pode ser verificada através da convergência 

de múltiplos índices . 



124 

3 - Discussão sobre as Características do Desenho da Família 

que ~ relacionaram significativamente com a Ordem de 

Nascimento. 

De acordo com os resultados apresentados no Capít~ 

lo anterior, verificou-se que a ordem de nascimento influen -

ciou de maneira mais acentuada as características pertencen -

tes ao nível das estruturas formais e ao nível de conteúdo.No 

entanto, uma característica geral do desenho (característica 

do traçado) também sofreu a influência desta variável. Assim, 

enquanto os primogênitos caracterizaram, com mais frequência, 

em comparação com os segundos filhos, o traçado misto (reti -

líneo e curvilíneo) em seus desenhos, os segundos filhos, em 

comparação com os primogênitos, o fizeram em relação ao traç~ 

do r etilíneo. A fim de articular os resultados obtidos na aná 

lise dest~ característica com as posições teóricas existentes, 

recorreu-se à proposição de Corman (1979) sobre a distinção 

proposta por Minkowska entre o sensorial e o racional, como 

referência a dois estados patológicos: o sensorial correspon-

dendo ao epileptóide e o racional, ao esquizóide. Segundo 

Corman esta tipologia não apresenta utilidade na prática médi 

co-pedagógica. Assim, apesar de considerar importante a oposi 

ção sensorial-racional sugerida por Minkowska, ele a utili za 

numa perspectiva diferente, estabelecendo que "o sensorial -e 

( ... ) um tipo de espontaneidade, muito vital e, no grupo fami 

liar, sensível, sobretudo à ambientação, à atividade e à co -

munhão" (p~ 37) . Este tipo seria caracterizado pelas linhas 



curvas, que exprimem o dinamismo da vida. 

o racional é, ao contrário, um tipo no qual a 
espontaneidade foi, pelo menos em parte, ini
bida pelas censuras e que formalizou um regra 
de certa rigidez, confinante com a reprodução 
estereotipada e rítmica de personagens pouco 
móveis, isoladas umas das outras, mas frequen 
temente desenhadas com extremo cuidado de de~ 
talhes precisos.Cp. 37) 
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Neste tipo, ao contrário do sensorial, há predominância de an 

gulos e linhas retas. 

Na presente pesquisa, observou-se que houve uma 

predominância do traçado retilíneo e foram os segundos filhos, 

em comparaçao com os primogênitos, que apresentaram uma maior 

incidência deste tipo de traçado, em seus desenhos . De acordo 

com a proposição de Corman, estas crianças poderiam ser carac 

terizadas como sendo do tipo racional. Entretanto, o referido 

autor alerta para o fato de que, devido ao caráter mais vivo 

dos desenhos do tipo sensorial, tender-se-ia a encará-los co-

mo obras de indivíduos mais inteligentes, o que conduziria a 

uma falsa interpretação. Para que isto não ocorra, dever-se -

ia compreender melhor a significação dos desenhos do tipo ra-

cional . Assim, caracteriza sua posição referente a esta pro

blemática quando aborda os aspectos positivo e negativo da es 

colarização e a concepção psicanalítica sobre o desenvolvime~ 

to das formações reacionais do Eu . Quanto ã escolarização, se 

por um lado a escola limita a espontaneidade e a criatividade 

na representação gráfica da criança, por outro lado ela favo-

rece o espírito científico dependente do sentido artístico 

na medida em que proporciona o acesso ao pensamento racional 
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e à disciplina mental. O desenvolvimento das formações reacio 

nais do Eu, segundo a concepção psicanalítica, ocorre na ida-

de escolar e é caracterizado pela substituição da regra ou ca 

pricho instintivo pela ordem, exatidão, ritmo e asseio. Além 

disso, Corman adverte que 

quando se vê, lado o lado, um desenho sensorial 
e um desenho racional, tem- se a impressão de 
que foram realizados por pessoas muito diferen
tes, até mesmo opostas. Mas nada é menos corre
to, pois, para criar essas diferenças, é sufi -
ciente o estabelecimento de variações na defesa 
do Eu. S provável que a mesma criança, passando 
da idade da espontaneidade para a idade das for 
mações reacionais, produza, alternadamente os 
dois tipos de desenho . (p . 37 e 38) 

Portanto, não se poderia considerar a maioria das 

crianças dessa amostra como sendo do tipo essencialmente ra-

cional, pois, como foi assinalado, a oposlçao sensorial-racio 

nal nao pode ser utilizada de maneira rígida. "Ela designa a!! 

tes de tudo dois polos do psiquismo entre os quais oscilam 

as produções infantis" (F. de Meridieu, 1979, p. 66) . 

Em relação às características do nível das estrutu 

ras formais, verificou-se que os primogênitos desenharam, com 

mais frequência, em comparação com os segundos filhos, a si 

mesmos em 3 9 lugar e entre a mãe e o irmão (ã), a mãe com di

mensões entre 6 e 9 centímetros e ao lado do irmão (ã) e o 

irmão (ã) numa distância entre 3 e 6 centímetros do pai e ao 

lado de si mesmos . Por outro lado, verificou-se que os segun

dos filhos desenharam, com mais frequência, em comparação com 

os primogênitos, a si mesmos ao lado do irmão (ã), a mae en-



tre o paieoirmão (ã) e o irmão (ã) numa distância 

a 3 centímetros do pai e entre a mãe e a si mesmos. 
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inferior 

o fato dos primogênitos desenharem-se mais em - 3 9 

lugar, justificaria a sua localização entre a mae e o 1rmao 

(ã) e a localização do irmão (ã) ao lado de si mesmos, pois, 

a partir desta constatação poder-se-ia considerar que eles 

desenharam mais a mãe em 2 9 lugar e o irmão (ã) em 4 9 lugar 

(consequentemente, o 1 9 lugar seria destinado, com mais fre-

quência, ao pai). Esquematicamente, poder-se-ia observar a se 

guinte sequência: pai -.. mãe ~suj ei to (primogêni to) - -1rmao 

(ã). Por outro lado, os segundos filhos desenharam-se com me-

nos frequência em 3 9 lugar, ao contrário do que ocorreu com 

os primogênitos, apresentando uma tendência a se desenharem 

em 4 9 lugar. Além disso, pelo fato deles terem localizado 

mais a mãe entre o pai e o irmão (ã), o irmão (ã) entre a 

mae e si mesmos e a si mesmos ao lado do irmão (ã), poder-se-

ia considerar que eles desenharam mais a mae em 29 lugar, o 

irmão (ã) em 3 9 lugar e a si mesmos em 4 9 lugar (consequente-

mente, da mesma maneira que os primogênitos, o 1 9 lugar seria 

destinado, com mais frequência, ao pai). Esquematicamente, p~ 

der-se-ia observar a seguinte sequência: pai---.mãe----* irmão 

(ã) ~ sujeito (segundo filho) . 

Tendo-se em vista que a maioria das crianças dese-

nhou quatro personagens (caracterização da família nuclear 

completa), pode-se considerar que enquanto os primogênitos d~ 

senharam mais o irmão (ã) em último lugar, os segundos filhos 
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o fizeram em relação a si mesmos. Embora a mawria dos autores 

considere "o último personagem desenhado" um índice de desva

lorização, acreditamos que não se poderia afirmar que enquan

to os primogênitos desvalorizam mais o irmão (ã) , os segundos 

filhos desvalorizam mais a si mesmos, com base apenas neste 

índice. Desta maneira, para caracterizar convenientemente a 

desvalorização dos membros da fratria, este índice deverá ser 

relacionado com outros, os quais serão discutidos posterior -

mente. 

No que se refere às características do nível de 

conteúdo, constatou-se que os primogênitos desenharam, mais 

do que os segundos filhos, o irmão (ã) como o menor persona -

gem, como o personagem desenhado com menos cuidado (menor te~ 

po) e, consequentemente, como o personagem mais desvalorizado. 

Por outro lado, constatou-se que os segundos filhos, mais do 

que os primogênitos, desenharam-s e como o menor personagem 

com menos cuidado e, consequentemente, como o mais desvalori

zado. 

Quanto ao menor personagem desenhado e ao persona

gem desenhado com menos cuidado (menor tempo), a maioria dos 

autores (entre os quais destacam-se Corman, 1979; Porot, 1965 

e Morval, 1974) os considera índices de desvalorização. Assim, 

pelo fato dos primogênitos desenharem, com mais frequência, o 

irmão (ã) como o menor personagem, como o personagem desenha

do com menos cuidado (menor tempo) e em último lugar (confor

me foi assinalado no nível das estruturas formais) e os segu~ 
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dos filhos o terem eito em relação a Sl mesmos, poder - se-ia 

considerar que enquanto os primogênitos desvalorizaram mals 

o irmão (ã), os segundos filhos desvalorizaram mais a si pró -

prios. No entanto, a fim de caracterizar a desvalorização dos 

membros da fratria em função de outros índices (personagem au 

sente e personagem desenhado mais di~ante do sujeito), os 

quais não se relacionaram significativamente com a ordem de 

nascimento, efetuou-se a passagem dos signos aos significados 

explícitos (Morval, 1974), conforme assinala o esquema abaixo. 

Signos ----------... ~ Significado Explícito 

personagem ausente 

pers . desenhado em último lu gar-----=~.~. Personagem 

menor personagem desenhado ------------.. mais 

pers . desenhado com - cuidado • Desvalorizado 

pers . desenhado mais distante do ~ Uj.~ 

Com base na análise deste esquema, constatou- se que 

de fato, os primogênitos, em comparaçao com os segundos fi 

lhos, desvalori zaram mais o irmão (ã) e os segundos filhos 

em comparaçao com os primogênitos, desvalorizaram mais a si 

mesmos. Esta constatação pode ser analisada de acordo com a 

literatura existente sobre a rivalidade fraterna . Segundo Mor 

vaI (1974), 

inicialmente centrada na competição pelo amor da 
mãe, a rivalidade fraterna manifesta-se,mais tar 
de, por outros motivos: necessidade de mostrar 
sua superioridade num domínio, desejo de chamar 



a atenção de um adulto ou de um amigo da mesma 
idade, sentimento de frustração em relação a 
um irmão aparentemente mais dotado". (p . 1) 
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A maioria dos autores (entre os quais destaca-se Osterrieth 

1967) considera a rivalidade entre irmãos como uma caracterís 

tica normal, pelo menos até os 7-8 anos . No entanto, Corman 

(1979) assinala que, em certos casos, ela pode tornar-se pat~ 

16gica. Ainda segundo este autor, a riva~idade pode ser mani-

festada através da agressividade em relação ao rival (reações 

agressivas) ou em relação a si mesmo (reações depressivas) ou 

pela manifestação de ati~udes pr6prias de crianças mais JO-

vens (reações regressivas). Corman acrescenta também que no 

Desenho da Família as reações agressivas podem ser exp1icita-

das, de maneira direta, pela eliminação ou desvalorização do 

rival e, indiretamente, pelo desenho sem crianças; as reações 

depressivas, pela eliminação ou desvalorização de si mesmo e 

as reaçoes regressivas, pela identificação com crlanças mais 

Jovens. 

De acordo com os resultados obtidos nesta pesqui -

sa, verificou-se que enquanto os primogênitos manifestaram,em 

comparação com os segundos filhos, mais reações agressivas 

(desvalorização do irmão ou da irmã), os segundos filhos apr~ 

sentaram, em comparaçao com os primogênitos, mais reações de-

pressivas (desvalorização de si mesmos). 

Segundo Morval (1974), a intensidade da rivalidade 

fraterna depende da ' posição que a criança ocupa na fratria, em 

função da ordem de seu nascimento. Assim, a referida autora, 
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com base nas poslçoes teóricas de diferentes autores (tais 

como, Mauco & Rambaud, 1951; Toman & Toman, 1970; Corma~1970; 

Leventhal, 1970; Faure, 1969; Osterrieth, 1963; Porot, 1959 

e Berge, 1969), assinala que os primogênitos apresentam mais 

reações agressivas, os segundos filhos mais reações regressi

vas e os caçulas mais reações depressivas . Para Cahn (1962) 

a rivalidade fraterna é mais acentuada em famílias menores. 

Tendo em vista os resultados obtidos nesta pesqui

sa e levando-se em consideração que o segundo filho é o caçu

la numa família com duas crianças, observa-se que houve uma 

correspondência entre estes resultados e as posições teóricas 

existentes sobre a influência da ordem de nascimento e do ta

manho da família na rivalidade fraterna . 

No entanto, apesar de ter havido tal correspondên

cia, poder-se-ia questionar o valor projetivo da maioria dos 

índices que serviram de base para a interpretação da desvalo

rização dos membros da fratria. Assim, o fato dos primogêni -

tos terem desenhado mais o irmão (ã) em último lugar, como o 

menor e com menos cuidado (menor tempo) e os segundos filhos 

o terem feito em relação a si próprios, poderia ser explicado 

também em termos cognitivos . Baseando-se tanto nas caracterí~ 

ticas da amostra (família com duas crianças) quanto no fato da 

maioria das crianças ter desenhado quatro personagens (carac

terização da família nuclear completa), poder-se-ia conside -

rar adequada a representação gráfica da percepçao dos primog~ 

nitos em relação ao irmão (ã), pois, este sendo o mais novo 
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é natural que ele seja desenhado ocupando o seu verdadeiro l~ 

gar na família (último lugar), na sua dimensão real em rela

çao aos demais membros da família (menor) e, consequentemen -

te, com menos tempo (menos cuidado). A mesma explicação · pode 

ser utilizada nos desenhos dos segundos filhos em relação a 

si mesmos. 

No Capítulo seguinte serao apresentadas as conclu

soes, com base nos resultados verificados e suas respectivas 

discussões. 
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CAP!rULO VII 

CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados obtidos, pode-se con-

cluir que a técnica do Desenho da Família, analisada através do 

método proposto neste estudo, apresentou sensibilidade na amo~ 

tra estudada, pois,das 52 características analisadas (14 cara~ 

terísticas gerais do desenho, 28 pertencentes ao nível das es

truturas formais e 10 relativas ao nível de conteúdo), 32 

(61,53%) apresentaram diferenças significativas: 15 (39,47%) 

em relação a idade, 13 (34,21%) em relação ao sexo e 10 (26,32%) 

em relação à ordem de nascimento. Destas características, duas 

apresentaram diferenças significativas, simultaneamente, de a-

cordo com a idade e o sexo; duas, simultaneamente, de acordo 

com a idade e a ordem de nascimento e duas, de acordo com o se 

xo e a ordem de nascimento. 

Em relação aos três níveis propostos para a análise 

do Desenho da Família, verificou-se que,das 14 características 

gerais do desenho, 6 (48,85%) apresentaram diferenças signifi

cativas: 5 (83,33%} em relação à idade e 1 (16,67%) em relação 

à ordem de nascimento; das 28 características do nível das es-

truturas formais, 18 (64,28 %) apresentaram diferenças signifi-

cativas: 9 (40,91%} em relação à idade, 7 (31,82%) em relação 

ao sexo e 6 (27,27%1 em relação ã ordem de nascimento e das 10 

características do nív~ de conteúdo, 8 (80%) apresentaram di-
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ferenças significativas: 1 (10%) em relação à idade, 6 (60%) em 

relação ao sexo e 3 (30%) em relação à ordem de nascimento. 

Deste modo, em resposta a primeira questão formula

da no Capítulo 111 (Em que nível de análise - características 

gerais do desenho, estruturas formais e conteúdo - as diferen

ças significativas foram mais acentuadas?), verificou-se que 

as diferenças significativas obtidas na relação das caracterís 

ticas do Desenho da Família com a idade foram mais acentuadas 

em relação às características gerais do desenho e às do nível 

das estruturas formais. Verificou-se também que as diferenças 

significativas obtidas na relação das características do Dese-

nho da Família com o sexo e a ordem de nascimento foram mais 

acentuadas em relação às características do nível das estrutu

ras formais e às do nível de conteúdo. 

Além disso, enquanto as características que se rela 

cionaram significativamente com a idade foram explicadas, com 

predominância, em termos evolutivos e cogniti vos, as caracte -

rísticas que apresentaram relação significativa com o sexo e a 

ordem de nascimento foram interpretadas, predominantemente, em 

termos projetivos e afetivos. Assim, a análise das caracterís

ticas que sofreram a influência do sexo revelou principalmente 

a importância atribuída às figuras parentais (pai e mãe) , ao 

passo que a análise das características que sofreram a influê~ 

cia da ordem de nascimento revelou a importância atribuída aos 

membros da fratria (sujeito e irmão ou irmã). 
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Em resposta ã segunda questão proposta no Capítulo 

111 (Quais sao as hipóteses interpretativas que podem ser le

vantadas a partir da análise dos significados das característi 

cas do Desenho da Família que apresentaram diferenças signifi

cativas ao serem relacionadas com a idade, o sexo e a ordem de 

nascimento?), verificou-se que esta análise possibilitou, em 

relação ao sexo, a formulação e a comprovação de uma hipótese 

interpretativa sobre a identificação sexual dos sujeitos e, em 

relação à ordem de nascimento, a formulação e a comprovaçao 

de uma hipótese sobre a rivalidade fraterna. 

Embora este estudo tenha se detido nas característi 

cas do Desenho da Família que se relacionaram significativame~ 

te com as tres variáveis analisadas, considerou-se importante 

ressaltar duas características (~ransparência e Localização do 

Desenho na Folha) que, apesar de não terem apresentado diferen 

ças significativas, proporcionaram o quest i onamento de algumas 

proposições teóricas referentes a estas características. 

Em relação à transparência, observa-se que a faixa 

etária analisada nesta pesquisa corresponde ao estágio do "re~ 

lismo intelectual", proposto por Luquet (1967), que é definido 

como expressão de uma fase do grafismo infantil, na qual a cri 

ança representa apenas aquilo que sabe, e não o que vê. Neste 

estágio. um dos processos que ocorre frequentemente e a trans

parência, onde a criança desenha simultaneamente o objeto e 

seu conteúdo. Com base nesta proposição, seria esperado que a 

maioria das crianças desta amostra representasse graficamente a 
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transparência. Entretanto, verificou-se que a maioria das cri

anças não a representou em seus desenhos, o que possibilita co 

locar em questão a frequência da transparência no estágio do 

"realismo intelectual" proposto por Luquet. 

Quanto à localização do desenho na folha,constatou

se, nesta pesquisa, que a maioria das crianças escolheu a meta 

de inferior da folha e o canto inferior esquerdo da mesma (3 9 

Quadrant e) para representar graficamente a família. De acordo 

com o esquema sugerido por Lourenção van Kolck (1968) para a 

interpretação da locali zação do desenho na folha, estas crian

ças poderiam ser caracterizadas como dotadas de um materialis

mo acentuado, apresentando fixação à terra e as pulsões incon~ 

cientes, orientadas para o concreto, inseguras e depressivas. 

No entanto, como a amostra desta pesquisa é caracterizada por 

crianças normais, pode-se colocar em questão o simbolismo do 

espaço, pois como recomenda Corman (1979) é necessário uma cer 

ta "prudência na interpretação deste simbolismo do espaço, pO.!:,. 

que só possui verdadeiramente significado se for corroborado 

por outros elementos" Cp . 28) . Além disso, o fato de uma parte 

das crianças desenhar mais para a esquerda da folha (com predQ 

minância no canto inferior esquerdo}, não significa necessaria 

mente que sejam egoistas ou que apresentem conflitos, regres -

são ou fixação a estágio primitivo. pois todas as crianças que 

participaram desta pesquisa sendo destras e portanto, desenha~ 

do com mais frequência da esquerda para a direita, torna maior 

a possibilidade desta localização. Enfim, Meredieu (1979) con

testa os significados psicológicos particulares atribuídos a 
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divisão da folha em diferentes partes, na medida em que o as -

pecto particular de cada cultura influencia esta significação. 

o fato da maioria dos autores considerar o Desenho 

da Família apenas como uma técnica projetiva pode ser questio

nado pois, por um lado, se o considerarmos dentro desta pers -

pectiva, na qual, de acordo com Anzieu ( 1981) "as respostas são 

li vres, mas o mate ri aI é de finido e padroni z ado" Cp. 30), ob -

serva-se que ,apesar das tentativas realizadas pelos diversos 

autores citados anteriormente, ainda não existe um número sig

nificativo de estudos sistemáticos sobre a sua sensibilidade , 

fidedignidade e validade, e nem uma base adequadamente padroni 

zada para a sua interpretação. Por outro lado, como já foi as

sinalado, a maioria das características desta técnica, ao se

rem relacionadas significativamente com a idade, o sexo e a or 

dem de nascimento, puderam ser explicadas tanto em termos cog

nitivos quanto em termos afetivos. Assim, apesar de considerar

se a posição de Widl~cher (lg7l) como a mais sensata em rela -

ção à técnica do Desenho da Família, uma vez que a considera 

"uma situação privilegiada, que favorece a expressa0 dos senti 

mentos da criança e enriquece os dados do exame clínico" (p. 

211), acrescentar-se-ia nes ta citação que ela favorece a expre~ 

são tanto dos sentimentos quanto das percepções da criança em 

relação à sua família, possibilitando assim, a análise da dinâ 

mica familiar. 

Em relação ã instrução utili zada ["Desenhe sua Famí 

lia"), verificou-se que esta mostrou-se bastante adequada para 
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este tipo de estudo. Tendo em vista que a maioria das crianças 

desenhou a família real, a referida instrução, além de possibi

litar uma quantificação dos aspectos contidos na representação 

gráfica da família, permitiu a análise do seu significado . 

No que se refere ao método de análise do Desenho da 

Família utilizado nesta pesquisa, observou-se que, apesar de 

não esgotar todas as possibilidades de análise, face à não in 

clusão de todos os signos existentes na literatura, permitiu, 

por sua vez, verificar a sensibilidade da referida técnica,pois 

a maioria das características selecionadas apresentou diferen-

ças significativas ao serem relacionadas com a idade, o 

e a ordem de nascimento. 

sexo 

Contudo, recomenda-se prudência na interpretação do 

Desenho da Família pois , como evidenciaram os resultados obti

dos nesta pesquisa e em outras citadas anteriormente, algumas 

características evoluem com a idade e outras se diferenciam 

de acordo com o sexo . Em relação à ordem de nascimento, que 

constituiu a variável original deste est udo, cujos sujeitos 

pertenciam a famílias com duas crianças, verificou-se também 

a sua importância na interpretação da referida técnica, pois 

algumas características se diferenciaram significativamente com 

ela . Portanto, esta pesquisa, além de reforçar a importância da 

idade e do sexo, contribuiu de maneira explícita para mostrar 

também a importância da ordem de nascimento na representação 

gráfica da família. No entanto, devido ao caráter exploratório 

deste estudo em relação a esta variável, não foram analisados 
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outros aspectos considerados importantes, entre os quais desta 

cam-se famílias de várias dimensões, o sexo dos irmão~,as dif~ 

renças de idade entre eles, os diferentes níveis sócio-econômi 

cos, etc. A partir do momento em que a ordem de nascimento re

velou-se como fator de diferenciação na análise do Desenho da 

Família, torna-se necessário a inclusão destes aspectos em es

tudos posteriores sobre a referida técnica. 

Outro aspecto que merece ser mencionado é o referen 

te a análise efetuada em relação às três variáveis enfatizadas 

neste estudo. Tendo em vista que seu objetivo era verificar a

penas a influência de cada uma delas na representação gráfica 

da família e, levando-se em consideração o tamanho da amostra 

e o fato destas variáveis serem nominais, o teste estatístico 

não-paramétrico utilizado lqui-quadrado) mostrou-se bastante 

adequado para este tipo de análise, pois permitiu verificar 

a relação de duas variáveis de cada ve z (idade x representação 

gráfica da família, sexo x representação gráfica da família e 

ordem de nascimento x representação gráfica da famí lia). Entr~ 

tanto, seria interessante verificar, num estudo posterior, a 

relação de todas estas variáveis entre si. 

Além disso, a realização do presente trabalho, que 

consiste num estudo transversal de um grupo de crianças no 

qual foram controladas três variáveis (idade, sexo e ordem de 

nascimento), possibilitou uma reflexão sobre a validade deste 

tipo de estudo, bem como sobre a sua limitação. Quanto à sua 

validade, ela é incontestável, principalmente na verificação 
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da sensibilidade de urna técnica gráfica, em particular a do 

Desenho da Família, que constituiu o objeto de investigação ~s 

te trabalho. Contudo, como um estudo dessa natureza se detém 

apenas na análise da representação gráfica num determinado mo

mento da história de vida da criança, verifica-se uma limita -

ção em relação à possibilidade de uma investigação mais prof~ 

da da sua personalidade. Deste modo, acredita-se que a realiz~ 

ção de um estudo utilizando também os dados provenientes do m~ 

todo clínico, possibilitaria um maior aprofundamento na inves 

tigação da personalidade, na medida em que ter-se-ia acesso a 

urna maior quantidade de informações sobre a vida da criança, o 

que permitiria uma análise mais rigorosa do significado de sua 

representação gráfica . Urna outra prop os ta de estudo, a ser le

vada em consideração, refere -s e à realização de um est udo lon

gitudinal, no qual poder-se - ia analisar a evolução da represe~ 

tação gráfica da criança em diferentes períodos de seu desen -

volvimento. b com base nestas propostas, que se pretende enca

min har futuras investigações sohre a técnica do Desenho da Fa

mília . 
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ANEXO 1 

ESCALA DE NrVEL OCUPACIONAL 

(Gouveia & Havighurst, 1969) 
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I - Estrato Superior 

1. Altos cargos políticos e administrativos. Proprietá -

rios de grandes empresas e assemelhados (Empresas co

merciais, industriais ou agropecuárias); 

2 . Profissões liberais e outras de nível equivalente. Ca! 

gos de gerência ou direção em grandes empresas. Pro

prietários de empresas de tamanho m€dio (Empresas co

merciais, industriais ou agropecuárias). 

Obs.: estas posições correspondem, aproximadamente à cl~ 

se alta e m€dia-alta, respectivamente . 

11 - Estrato M€dio [abrange todas as demais ocupaçoes de natu 

reza não manual) 

3 . Posições mais baixas de supervlsao ou inspeção de ocu 

pações não manuais. Proprietários de pequenos estabe

lecimentos comerciais, industriais, agropecuários 

etc; 

4. Ocupações nao manuais de rotina e assemelhadas . 
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111 - Estrato Inferior (enquadram-se todas as ocupaçoes manu -

ais, inclusive as de supervisão) 

5. Supervisão de trabalho manual; 

6. Ocupações manuais especializadas; 

7. Ocupações manuais semi-especializadas ou nao especia

lizadas. 



158 

ANEXO 2 

FICHA DE INFORMAÇOES PESSOAIS 
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IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO: 

Nome: ---------------------------- Data de Nascimento:--------

Idade: Sexo: Natu ralidade : 

Nacionalidade: 

Endereço: Fone: ------------------------------------ ----------

Bairro: Cidade: Estado: ------------------ --------- ------------

Escola: 
------------------------------------------------------

Endereço: _____________________________________ Fone: 

Bairro: Cidade: Estado: ------------------

Tipo de Escola: pGblica ( ) Particular ( ) Experimental ( ) 

Escolaridade: Série 
---------- ---- -------------

DOMINÂNCIA LATERAL: De s tro l) Canhoto L ) Ambidestro ( ) 

RETARDO ESCOLAR: 

O sujeito repetiu alguma série? Sim ( ) Não ( ) 

Qual? _______ Quantas vezes? __________ Quando? 

RESULTADOS ESCOLARES: porcentagem total obtida nos exames de 

1978. 

( ) muito inferior à média de sua classe 

( ) inferior à média de sua classe 

( ) equivalente à média de sua classe 

( ) superior à média de sua classe 

( ) muito superior à médi a de sua classe 



TAMANHO DA FAMrLIA: 

( ) família com uma criança 

( ) família com duas crianças 

( ) família com três crianças 

NOMERO DE IRMÃOS (sujeito excluído) 

- Vivos: 

a) Nome: ___________________________ _ 
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Data de Nascimento: 

Idade: Sexo: Naturalidade: --------- --------- ----------- ---

Naci onalidade: 

b) Nome: ___________________________ _ 
Data de Nascimento: 

Idade: Sexo: Naturalidade: 
--------- --------- --- ------------

Nacionalidade: 
--------------

- Mortos 

a) Nome: __________________________________ __ _ 
Sexo: 

Data de Nascimento: Data de Falecimento: 
--------- ----------

Naturalidade: Nacionalidade: --------------- ----------------

Idade que a criança teria atualmente: 
---------------------

Idade que a criança tinha na época de seu falecimento; ____ _ 
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b) Nome: __________________________________ _ Sexo: 

Data de Nascimento: Data de Falecimento: 

Naturalidade: Nacionalidade: 

Idade que a criança teria atualmente: 

Idade que a criança tinha na época de seu falecimento: _____ _ 

COMPOSIÇÃO DA FÀ~rLIA: 

- IDENTIFICAÇÃO DO PAI: 

Nome: Vivo: c ) Morto: ( ) 

Dat a de Nascimento: Idade: 

Naturalidade: Nacionalidade: 

Grau de Instrução: ______ Profissão: ________ Ocupação: __________ _ 

Endereço do trabalho: _______________________ Fone: ___________ _ 

Salário Mensal: 

- IDENTIFICAÇÃO DA MÃE 

Nome: Vi va: ( ) Morta ( ) 

Data de Nascimento: Idade: 

Naturalidade: Nacionalidade: 

Grau de Instruçio _______ Profissão: _______ Ocupação: ___________ _ 

Endereço do Trabalho: ______________________ Fone : ______ ___ ___ _ 

Salário Mensal: Regime de Trabalho: ___________ _ 

- Renda Familiar Mensal: 



SITUAÇÃO HABITACIONAL: 

Mora em residência: 

Tipo de residência: 

NÚIne ro de cômo dos: C ) 

própria ( ) 

casa ( ) 

alugada( ) 

apartamento ( ) 
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---------------------------------------

POSIÇÃO DO SUJEITO NA FAMrLIA: 

filho úni co ( ) 

segundo filho ( ) 

primogênito ( ) 

terceiro filho ( ) 

DIFERENÇA DE IDADE ENTRE : 

O primeiro e o segundo filho: ________________________________ _ 

O segundo e o terceiro filho: 
--------------------------------

O primeiro e o terceiro filho: 
-------------------------------

PRESENÇA OU AUSENCIA DOS PAIS NO LAR: 

( ) os pais estão presentes no lar 

( ) o pai está ausente do lar 

C) a mae está ausente do lar 

( ) os pais estão ausentes do lar 

O sujeito esteve separado de um ou mais membros da família 

nuclear (pai, mãe, irmãos) durante um período determinado? 

Sim ( ) Não L) 

- Quem abandonou o lar? ______________________________________ _ 
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- Por quanto tempo? de ________________ a ____________________ _ 

- Motivo da Separação: ______________________________________ _ 

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Existem outras pessoas que vivem sob o mesmo teto? 

Sim ( ) Não ( ) 

- quais? 

a) Nome: ________________________ _ Data de Nascimento: 

Idade: Grau de Parentesco: ------------- --------------------

Naturalidade: Nacionalidade: 

b) Nome: ________________________ _ Data de Nascimento: 

Idade: Grau de Parentesco: ------------- --------------------

Naturalidade: Nacionalidade: 

ANAMNESE: 

1. Gestação 

2. Parto 

3. Desenvolvimento nos primeiros meses 

4 . Desenvolvimento psicomotor 

5 . Sono 

6. Linguagem 

7. Hábitos de higiene 
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8 . Sexualidade 

9 . Antecedentes patológicos 

10 . Escolaridade 

11. Sociabilidade 

12. Sistema de Educação 

13. Hábitos 

14. Ambiente Familiar 
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ANEXO 3 

FICHA DE OBSERVAÇÃO DO DESENHO DA FAMrLIA 
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EICHA DE OBSERVAÇÃO 

Nome: 

Sexo: 

Idade: 

Ordem de Nascimento: 

Localização dos Elementos: 
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Ordem de execuçao dos Personagens: 

Tempo p/a execução de cada Tempo ~rto Denominação dos personagens 
personagem (segundos) (segundos) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Tempo Total (Minutos, e Segundos) 
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ANEXO 4 

MfTODO DE ANÁLISE DO DESENHO DA FAMrLIA 
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I - CARACTERfsTICAS GERAIS DO DESENHO 

1. Tempo Total Utilizado na Execução do Desenho 

Para analisar esta característica, utilizou-se a escala 

de tempo e l aborada por Weiler (1967) . Esta escala contém os se 

guintes intervalos de tempo: 

1.1 - Tempo inferi or a 3 minutos 

1.2 - Tempo entre 3 e 6 minutos 

1.3 - Tempo entre 6 e 9 minutos 

1.4 - Tempo entre 9 e 12 minutos 

1.5 - Tempo entre 12 e 15 minutos 

1.6 - Tempo entre 15 e 18 minutos 

1.7 - Tempo entre 18 e 21 minutos 

1.8 Tempo superior a 21 minutos 

2 . Posição da Folh~ 

Esta característica foi analisada segundo as modalida -

des propostas por Osterrieth & Cambier (1976): 

2.1 - Posição Vertical 

2 .2 - Posição Horizontal 

2 . 3 - Posição Obl íqua 

3 . Locali zação do Desenho na Folha 

Na análise desta característica tomou-se por base o cri 

vo de avaliação (Anexo 6) proposto por Lourenção van 

(1968), o qual destaca as seguintes possibilidades: 

Ko1ck 
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3.1 - 1 9 Quadrante: canto superior direito (contato ati-

vo com a realidade, rebelião e ataque, 

para o futuro); 

projetos 

3.2 - 2 9 Quadrante: canto inferior direito (força dos 

desejos, impulsos e instintos, obstinação e teimo 

si a) ; 

3.3 - 3 9 Quadrante: canto inferior esquerdo (conflitos, 

egoismo, regressão, fixação a estágio primitivo); 

3.4 - 4 9 Quadrante: canto superior esquerdo (passivida

de, atitude de expectativa diante da vida, inibi

ção, reserva, nostalgia); 

3 .5 - Metade Superior: faixa abrangendo parte dos 49 e 

19 quadrantes (espiri tualidade, misticismo, ener

gia, objetivos muito altos,possivelmente inatingí 

veis, satisfação na fantasia, "est;ar no ar"); 

3.6 - Metade Inferior: faixa abrangendo parte dos 29 e 

39 quadrantes lmaterialismo, fixação à terra e ao 

inconsciente, orientação para o concreto, insegu

rança e inadequação, com depressão); 

3.7 - Metade Direita: faixa abrangendo parte dos 19 e 

2 9 quadrantes (extroversão, altruísmo, atividade, 

socialização, relação com o futuro, progresso) ; 

3.8 - Metade Esquerda: faixa abrangendo parte dos 39 e 

' 49 quadrantes (int roversão, egoísmo, predomínio da 

afetividade, do passado e do esquecido, comporta

mento impulsivo); 
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3 . 9 - Centro: area em torno da interseção das retas que 

demarcam os quadrantes (segurança, auto-valoriz~ 

ção, emotividade, comportament o emoci onal e ada~ 

tativo, e equilíbrio; pessoa centrada em si mes 

ma e auto-dirigida); 

3 . 10 - Folha Toda 

Este crivo foi utilizado tanto para a análise do dese

nho na posição vertical como na horizontal . 

4. Direção do Desenho 

As modalidades sugeridas por Morval (1974) e Weiler 

(196 7) serviram de bas e para a análise desta característica: 

4 . 1 - Da esquerda para a direita 

4.2 - Da direita para a esquerda 

4 . 3 - Alternando as duas direções 

s. Pressão do Traçado 

Foi utilizado como critério para a discriminação da 

pressao do traçado a proposição de Weiler ()967) , segundo a 

qual colocando-se o avesso da folha desenhada sobre uma supe~ 

f ície negra, elimina-se a transparência e o relêvo aparece, se 

fôr o caso . Com base neste critério, foram estabelecidas as 

seguintes modalidades: 

5 . 1 - Pressão Fraca: o traçado não e visível em relê

vo no verso da folha 
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~ . .. 
5.2 - Pressão Forte: a maior parte do traçado e V1S1-

vel no verso da folha 

5.3 - Pressão Variável: o traçado e parcialmente visí 

vel no verso da folha. 

6. Característica do Traçado 

6 . 1 - Traçado Retilíneo 

6 . 2 - Traçado Curv i líne o 

6.3 - Traçado Mi sto 

Com base no esquema proposto por Weiler (1967), consi 

derou-se como essencialmente retilíneo o traçado com predomi -

nância de linhas retas e ângulos. Contrariamente, o traçado e~ 

sencialmente curvilíneo foi caracterizado pela predominância de 

linhas curvas. O traçado misto, por sua vez, foi considerado 

como aquele que apresenta simultaneamente e, em -proporçoes 

mais ou menos equivalentes, linhas retas e curvas . 

7 . Continuidade do Traçado 

Para a análise desta característica, foram apresenta-

das. de acordo com a proposição de Weiler (1967), as seguintes 

modalidades: 

7 .1 Traçado Contínuo: quando a maior parte do de se-

nho é re ali z ado de uma s ô ve z, tendo -se a impre~ 

sao que a ponta do lápis não foi retirada da fo 

lha . 
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7.2 - Traçado Descontínuo: quando a maior parte do d~ 

senho é feita por pequenos traçados justapostos 

(total ou parcialmente) e/ou por traços ponti _ 

lhados. 

7.3 - Traçado Misto: quando o desenho apresenta, ao 

mesmo tempo e proporcionalmente, característi _ 

cas de continuidade e descontinuidade. 

8 . Somb re ado 

Na análise desta característica, levou-se em conside

raçao apenas: 

8 . 1 - Ausência de sombreado no desenho 

8.2 - Presença de sombreado no desenho 

9. Transparência 

Na análise desta característica, considerou-se apenas 

as modalidades: 

9.1 - Ausência de transparência no desenho 

9 . 2 - Presença de transparência no desenho 

A transparência foi caracterizada segundo a proposi _ 

çao de Weiler (1967), na qual "há transparência quando certas 

partes de um personagem ou de um objeto são representadas,qua~ 

do normalmente deveriam ter sido escondidas por outras, de a

cordo com as leis da perspectiva". 
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10. Indicação de Suporte 

De acordo com a proposlçao de Weiler (1967) utili 

zou-se as seguintes modalidades na análise desta característi-

ca: 

10 . 1 - Os personagens estão flutuando na folha, i~ 

to é, não apresentam linha de base nem en-

quadramen to . 

10.2 - Os p e rsona gens e st ão situados sobre uma li 

nha de base. 

10.3 - Os personagens estão apoiados na borda in-

ferior da folha. 

10.4 - Os personagens estão enquadrados. 

Se gundo Os te rr ieth & Camb ier (1976), ent ende - se 

por base toda linha ou superfície sobre a qual situam-se os pe~ 

sonagens e por enquadramento todo traçado circunscrevendo os 

personagens ou o conjunto da produção gráfica. 

11. Cenário 

Na análise desta ca~act e rísti c a, levou-se em con-

sideração apenas as modalidades: 

11.1 - Ausência de cenário 

11.2 - Presença de cenário 

~ De acordo com Osterrieth & Cambier (976), cena -

rlO é todo elemento figurativo independente do personagem, con 

tribuindo para situá-lo num contexto . Eles acrescentam que os 
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acessórios não sao considerados corno indicação de cenário e as 

indicações de suport e, de enquadramento e de sombreado somente 

serão consideradas se evocarem claramente os elementos de cená 

rio (vegetação, calçamento) . 

12. Estrutura Geral dos Personagens Desenhados 

Designou-se por estrutura geral dos personagens 

a maneira pela qual são represen t ados no desenho. Para a análi 

se desta característica, foram estabelecidas duas modalidades: 

12.1 - Estrutura parcial dos personagens 

12.2 - Estrutura integral dos personagens 

A primeira caracteriz a-se pela representação gra

fica apenas da cabeça dos personagens. Esta representação even 

tualmente pode ser acompanhada do pe s coço e/ou dos ombros,e/ou 

do busto. A segunda é caracterizada pela representação gráfica 

do corpo inteiro ou pelo menos de sua maioria . 

13. Disposição dos Personagens na Folha 

Na análise desta característica, foram estabeleci 

das as seguintes modalidades: 

13.1 - Personagens dispostos em uma linha horizon 

tal 

13.2 - Personagens dispostos em duas linhas hori

zontais 

13.3 - Personagens dispostos em três linhas hori

zontais. 



14. Atitude dos Personagens 

14.1 - Personagens estáticos 

14.2 - Person a gens em movimento 
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Tomou-se como critério para a análise do movimento a 

proposição de Osterrieth & Cambier (1976) referente ao Desenho 

da Figura Humana, na qual o personagem está indiscutivelmente 

em movimento ou participa de um movimento quando, qualquer que 

seja sua posi ção, e le se ativa, ge s ticula, está envolvido numa 

atividade motora, ident i ficável ou não . Nesta pesquisa, consi

derou-se a atitude dos personagens (estática ou em movimento) 

quando esta foi verificada na maioria dos personagens desenha

dos. 

11 - !VEL DAS ESTRUTURAS FORMAIS 

A - Composição da Família 

15. Número de Personagens Desenhados 

Esta característica fo i anal i sada segundo as modalida 

des propostas por Weiler (1967): 

15.1 - um personagem 

15.2 - dois personagens 

15.3 - três personagens 

15 . 4 - quatro personagens 

15.5 - cinco personagens 

15.6 - seis personagens 
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15.7 - de seis a dez personagens 

15 . 8 - de onze a vinte personagens 

15.9 - mais de vinte personagens 

16 . Caracterização da Família Desenhada 

Na análise desta característica, foram estabelecidas 

as seguintes modalidades: 

16.1 - Família nuclear completa 

16.2 - Família nuclear incompleta 

16.3 - Família nuclear completa mais outros persona -

gens 

16.4 - Família nuclear incompleta mais outros persa -

nagens 

Nesta pesquisa, considerou-se como família nuclear a 

que1a composta por pai, mãe, sujeito e irmão(ã). 

B - Caracterização dos Membros da Família Nuclear 

a) Presença ou Ausência dos Membros da Família Nuc l ear 

17. Presença ou Ausência do Pai no Desenho 

18. Presença ou Ausência da Iãe no Desenho 

19. Presença ou Ausência do Sujeito no Desenho -

20 . Presença ou Ausência do Irmão (ã) no Desenho 
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b) Ordem de Execuçã o dos Membros da Família Nuclear 

21 . Ordem de Exec ução do Pai 

22 . Ordem de Execução da Mãe 

23. Qrdem de Execução do Sujeito 

24 . Ordem de Execução do Irmão (ã) 

Para analisar estas características foram propostas as 

seguintes modalidades: 

1 . Membro da família nuclear desenhado em 19 lugar 

2. Membro da família nuclear desenhado em 2 9 lugar 

3 . Membro da família nuclear desenhado em 39 lugar 

4. Membro da família nuclear desenhado em 49 lugar 

5 . Membro da família nuclear desenhado em 59 lugar 

6 . Membro da família nuclear desenhado em 6 9 lugar 

7 . Membro da família nuclear desenhado em 79 lugar 

8 . Membro da família nuclear desenhado em 89 lugar 

9 . Membro da família nuclear desenhado em 9 9 lugar 

10 . Membro da família nuclear desenhado do 10 9 l ugar em 

diante. 

c) Dimensão dos Membros da Família Nuclear 

25 . Dimensão do Pai 

26 . Dime nsão da Mãe 

27. Dimensão do Sujeito 

28. Dimensão do Irmão Cã) 
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Estas características foram analisadas de acordo com 

a seguinte escala de medida: 

1. Dimensão inferior a 3 centímetros 

2 . Dimensão entre 3 e 6 centímetros 

3 . Dimensão entre 6 e 9 centímetros 

4 . Dimensão entre 9 e 12 centímetros 

5 . Dimensão entre 12 e 15 centímetros 

6 . Dimensão entre 15 e 18 cent í metros 

7 . Dimensão entre 18 e 21 centímetros 

8 . Dimensão superior a 21 centímetros 

d) Tempo Utilizado para Desenhar os Memb r os da Famí -

liar Nuclear 

29 . Tempo Utilizado E.ara Desenhar o Pai -

30 . Tempo Utilizado E.ara Desenhar a Mãe -

31. Tempo Utilizado para Desenhar o - Sujeito 

32 . Tempo Utilizado para De senhar o - Irmã o (ã) 

Na análise destas características, utilizou-se a esca 

la de tempo elaborada por Weiler (1967) : 

1 . Tempo inferior a 30 segundos 

2 . Tempo entre 30 e 60 segundos 

3 . Tempo entre 60 e 90 segundos 

4 . Tempo entre 90 e 120 segundos 

5. Tempo entre 120 e 150 segundos 

6. Tempo entre 150 e 180 segundos 
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180 

7 . Tempo entre 180 e 210 segundos 

8. Tempo superior a 210 segundos 

e) Localização de Cada Membro da Família Nuclear em 

Re~ção aos Demais 

Localização do Pai --- em Relação aos Demais Membros da 

Família Nuclear 

33 . 1 - Pai localizado entre a Mãe e o Sujeito 

33 . 2 - Pai locali zado entre a Mãe e o Irmão ( ã) 

33.3 - Pai localização entre o Sujeito e o Irmão ( ã) 

33 . 4 - Pai locali zad o ao lado da Mãe 

33.5 - Pai localizado ao lado do Sujeito 

33 . 6 - Pai localizado ao lado do Irmão (ã) 

34 . Localização da Mãe em Relação aos Demais Membros da 

Famíl ia NUlcle ar 

34 . 1 - Mãe localizada entre o Pai e o Su jeito 

34 . 2 - Mãe localizada entre o Pai e o Irmão (ã) 

34 . 3 - Mãe localizada entre o sujeito e o Irmão ( ã) 

34 . 4 - Mãe localizada ao lado do Pai 

34 . 5 - Mãe localizada ao lado do Sujeito 

34 . 6 Mãe localizada lado do - (ã) - ao irmao 

35 . Localização do Sujeito em Relação aos Demais Membros 

da Família Nuclear 

35 . 1 - Localização do Sujeito entre o Pai e a Mãe 
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35 . 2 - Localização do Sujeito entre o Pai e o Irmão (ã) 

35 . 3 - Locali zação do Sujeito entre a .Mãe e o Irmão(ã) 

35 . 4 - Localização do Sujeito ao lado do Pai 

35 . 5 - Localização do Sujeito ao lado da Mãe 

35 . 6 - Localização do Sujeito ao lado do Irmão (ã) 

36 . Localização do Irmão (ã) em Relação aos Demais Mem 

bros da Família Nuclear 

36.1 - Localização do Irmão (ã) entre o Pai e a Mãe 

36 . 2 - Localização do Irmão ( ã) entre o Pai e o Sujei 

to 

36 . 3 - Localização do Irmão (ã) entre a Mãe o o Sujei 

to 

36 . 4 - Localização do Irmão (ã) ao lado do Pai 

36.5 - Localização do Irmão (ã) ao lado da Mãe 

36 . 6 - Localização do Irmão (ã) ao lado do Sujeito 

c - Distância entre os Membros da Família Nuclear 

37. Distância entre o Pai e o Sujeito - - -

38 . Distância entre a Mãe e o Sujeito ---- - - -

39 . Distância entre o Irmão (ã) e o Sujeito - - -

40 . Distância entre o Pai e a f\lãe - - -

41. Distãncia entre o Pai e o Irmão (ã) - - -

42 . Distância entre a Mãe e o Irmão (ã) - - -
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Na análise destas características, utilizou-se a se-

guinte escala: 

L Distância igual a zero (contato fíSico) 

2 . Distância inferior a 3 centímetros 

3. Distância entre 3 e 6 centímetros 

4 . Distância entre 6 e 9 centímetros 

5 . Distância entre 9 e 1 2 centímetros 

6 . Distância entre 12 e 15 centímetros 

7 . Distância entre 15 e 18 centímetros 

8 . Dis tânci a entre 18 e 21 centímetros 

9 . Distância superior a 21 centímetros 

111 - N!VEL DE CONTEODO 

A - Valorização dos Membros da Famí lia Nuclear 

Este Ítem f oi analisado em função dos Índices de va-

lo r i z a ç ã o p r o p o s tos P o r Co rm an (19 7 9), P o r o t (19 6 5) , 

(1974) e Ferraris (1977) . 

43. Personagem desenhado em primeiro lugar 

44. Maior personagem desenhado 

Morval 

45 . Personagem desenhado com mais ~u~dado (maior tempo) 

46. Personagem desenhado mais próximo do sujeito 

Estas características foram analisadas em relação: 

1. ao Pai 

2. à Mãe 
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3. ao Sujeito 

4 . ao Irmão (ã) 

B - Membro da Família Nuclear mais Valorizado 

Na análise deste ítem, efetuou-se a passagem dos sig-

nos ao significado exp lícito, conforme propõe Morva1 (1974): 

Signos -------I~~ Significado Exp1íci to 

Personagem desenhado em 19 lugar ~ 

Mai or personagem desenhado ~ Personagem mais • 
Personagem desenhado com mais cuidado • valorizado 

Personagem desenhado mais próximo do suj . ~ 

47 . Personagem da Família Nuclear mais Valorizado 

47.1 - O Pai e o personagem mais valor i z ado 

47 . 2 - A Mãe e o pers onagem mais valorizado 

47 . 3 - O Sujeito e o personagem mais valorizado 

47 . 4 - O Irmão (ã) e o pe rs on agem mais valorizado 

c - Desvalorização dos Membros da Família Nuclear 

Este Ít em f oi analisado em função dos índices de des-

valorização propostos por Corman (1979), Porot (1965), Morva1 

(1974) e Ferraris (1977). 

48 . Personagem Desenhado em 01timo Lugar 

49 . Menor Personagem Desenhado 
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50. Personagem Desenhado com Menos Cuidado (menor tempo) 

51. Personagem Desenhado mais Distante do Sujeito 

Estas características foram analisadas em relação: 

1. ao Pai 

2. à Mãe 

3. ao Sujeito 

4 . ao Irmão (ã) 

D - Membro da Família Nuclear mais Desvalorizado 

Na análise deste ítem, efetuou-se a passagem dos sig-

nos ao significado explícito, conforme propõe Morval (1974): 

Signos ---------I~~ Significado Explícito 

Personagem ausente 

Personagem desenhado em último lugar 

Menor personagem desenhado Personagem mais 

Personagem desenhado com menos cuidado .. Desvalorizado 

Personagem desenhado mais distante do SUjeito~ 

52. Personagem da Família Nuclear mais Desvalorizado 

52. 1 

52 . 2 

o Pai e o personagem mais desvalorizado 

A Mãe e o personagem mais desvalorizado 

52.3 - O Sujeito e o personagem mais desvalorizado 

52.4 - O Irmão (ã) e o personagem mais desvalorizado 
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ANEXO 5 

FOLHA DE ANÁLISE QUANTITATIVA DO DESE HO DA FAMfLIA 
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Nome: Sexo: 

Idade: Posição na Família: 

M O D A L I D A D E S 

Características 
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 

C. G.D. 1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 2 

13 

14 

N. E . f. lS 
\ \ 

16 

17 

18 
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M O D A L I D A D E S 
Características 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 
- -

33 
.---- . - --- ----- ----

34 
f;--- r---. 

3S 

36 
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M O D A L I D A D E S 
Característ i cas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

N. C. 43 , 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

2 
'------ '----



A EXO 6 

CRIVO DE AVALIAÇÃO PARA A LO

CALIZAÇÃO DO DESENHO NA FOLHA 

(Lourenção van Ko1ck, 1968) 

189 
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ANEXO 7 

TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS A ANÁLISE DAS 
CARACTERrSTICAS DO DESENHO DA FAMrLIA DE A

CORDO COM A IDADE, SEXO E ORDEM DE NASCIMENTO 

191 
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I - CARACTERlsTICAS GERAIS DO DESENHO 

1. Tempo Total Utilizado na Execução do Desenho 

Tabela 1 

Tempo Total Utilizado na Execução do 

Desenho de acordo com a Idade 

Tempo Total ~ Idade 
tilizado na E 

Total - do De xecuçao -
senho 7 anos 8 anos 9 anos 

F % F % F % F % 

Inferior a 
3 minutos 61 50,00 48 47,53 16 20,78 125 41,67 

Entre 3 e 6 
minutos 51 41,80 44 43,56 32 41 ,56 127 42,33 

Entre 6 e 9 
minutos 7 5,74 7 6,93 20 25,97 34 11,33 

Superior a 9 
minutos 3 2 ,46 2 1,98 9 11 ,69 14 4,67 

Total 122 100,00 101 100,00 77 100,00 300 100,00 

41,61 gl 6 p ~ 0,001 
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Tabela 2 

Tempo Total Utilizado na Execuç ão do 

Desenho de acordo com o Sexo 

I dade 

Tempo Total Utilizado na Total 
Execução do 

masculino feminino 
Des enho 

F % F % F % 

Inferior a 3 minutos 60 42,25 65 41 , 14 125 41 , 67 

Entre 3 e 6 minutos 56 39,44 71 44 , 94 127 42,33 

Entre 6 e 9 minutos 20 14,08 14 8 , 86 34 11 ,33 

Superior a 9 minutos 6 4,2 3 8 5,06 14 4,67 

Total 142 100,00 158 00,00 300 00,00 

2 , 46 gl 3 nao significativo 



Tabela 3 

Tempo Total Utilizado na Execução do Desenho 

de acordo com Ordem de Nascimento 

Tempo Total Utilizado Ordem de Nascimento na 

Execução do Desenho Primogênito 29 Filho 

F % F % 

Inferior a 3 minutos 67 37,43 58 47,94 

Entre 3 e 6 minutos 80 44,69 47 38,84 

Entre 6 e 9 minutos 21 11,73 13 10,74 

Superior a 9 minutos 11 6,15 3 2,48 

Total 179 ~OO,OO 121 ~OO ,00 

4,63 gl 3 nao s i gnifi cativo 
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Total 

- -

F % 

125 41,67 

127 42,33 

34 11 ,33 

14 4 ,67 

300 00,0 O 
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. 2 . Posiçao da Folha 

Tabela 4 

Posição da Folha de acordo com a Idade 

Idade 

Posição da 
Total 7 anos 8 anos 9 anos 

Folha 
F % F % F % F % 

Vertical 64 52,46 45 44,55 24 31,17 133 44,33 

Horizontal 58 47,54 56 55,45 53 68,83 167 55,67 

Total 122 100,00 101 100,00 77 00,00 300 100,00 

8,67 gl 2 p <.. 0,02 

Tabela 5 

Posição da Folha de acordo com o Sexo 

Sexo 

Posição Total da Folha 
masculino feminino 

F % F % F % 

Vertical 60 42,25 73 46,20 133 44,33 

Horizontal 82 57,75 85 53,80 167 55,67 

Total 142 100 , 00 158 100,00 300 100,00 

0,47 gl 1 nao significativo 
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Tabela 6 

Posição da Folha de acordo com a Ordem de Nascimento 

Ordem de Nacirnento 

Posição da Folha primogênito 
I Total 

29 Filho 

F % F % F % 

Vertical 81 42,25 52 42,98 133 44,33 

Horizontal 98 57,75 69 57,02 167 55,67 

Total 179 ~OO,OO 121 00,00 300 ~OD,OO 

0,15 gl 1 -nao significativo 

3 . Localização do Desenho na Folha 

2 O texte do X nao pode ser aplicado na análise desta caracte -

rística de acordo com as três variáveis (Tabelas 7, 8 e 9),pois,tratando-

se de tabelas de contingência com grau de liberdade superior a 1, o núme-

ro de celulas com frequência inferior a 5 foi superior a 20% do total das 

células (Siege1, 1981} . 



Localização 
do Desenho 

na Folha 

19 Quadran te 

29 Quadrante 

39 Quadrante 

49 Quadrante 

Metade Supe-

r10r 

Metade Infe-
r10r 

Metade Direi -
ta 

Tabela 7 

Localização do Desenho na Folha de 

acordo com a Idade 

Idade 

7 anos 8 anos 9 

F % F % F 

O 0,00 2 1,98 1 

1 0 , 82 2 1,98 O 

35 28,69 25 24,75 12 

19 15,57 5 4,95 1 

10 8,20 18 17,82 11 

45 36 , 88 40 39,61 36 

O 0,00 1 0,99 2 

Metade EsqueE. 
da 3 2,46 1 0,99 5 

Centro 5 4,10 6 5,94 5 

Folha Tod a 4 3,28 1 0,99 4 

Total 122 00 , 00 101 100, 00 77 
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anos Total 

% F % 

1,30 3 1,00 

0,00 3 1,00 

15,58 72 24 , 00 

1,30 25 8,33 

14,29 39 13 ,00 

46,75 121 40,34 

2,60 3 1,00 

6,49 9 3,00 

6,49 16 5,33 

5 ,20 9 3,00 

100,00 300 100,00 



Tabela 8 

Localização do Desenho na Folha de 

acordo com o Sexo 

Sexo 

Localização do Desenho 
Masculino Feminino 

na Folha 

F % F % 

19 Quadrante 2 1,41 1 0,63 

29 Quadrante 1 0,70 2 1,27 

39 Quadrante 41 28,87 31 19,62 

49 Quadrante 11 7,75 14 8,86 

Metade Superior 17 11,97 22 13,92 

Metade Inferior 50 35,21 71 44,94 

Metade Direita 2 1,41 1 0,63 

Metade Esquerda 6 4,23 3 1,90 

Centro 7 4,93 9 5,70 

Folha Toda 5 3,52 4 2,53 

Total 142 100,00 158 00,00 
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Total 

F % 

3 1,00 

3 1,00 

72 24,00 

25 8,33 

39 13,00 

121 40,34 

3 1,00 

9 3,00 

16 5,33 

9 3,00 

300 100,00 



Tabela 9 

Localização do Desenho na Folha de acordo 

com a Ordem de Nascimento 

Localização do Desenho Ordem de Nacimento 

na Folha Primogêni to 2.9 Filho 

F % F % 

19 Quadrante 1 0,56 2 1,65 

29 Quadrante 1 0,56 2 1,65 

39 Quadrante 38 21,23 34 28,10 

49 Quadrante 14 7,82 11 9,09 

Metade Superior 2.4 l3 , 41 15 12,40 

Metade Inferior 69 38,55 52 42,98 

Metade Direita 3 1 , 67 O 0,00 

Metade Esquerda 6 3,35 3 2,48 

Centro 16 8,,94 O 0,00 

Folha Toda 7 3,91 2 1,65 

Total 179 ~OO, 00 121 100,00 
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, 
Total 

F % 

3 1,00 

3 1,00 

72 24,00 

25 8,33 

39 l3 ,00 

121 40,34 

3 1,00 

9 3,00 

16 5,33 

9 3 ,00 

300 100,00 
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4. Direção do Desenho 

* 

Tabela 10 

Direçao do Desenho de acordo com a Idade 

Idade 
Direção 

do 7 anos 8 anos 9 anos Total 

Desenho F % F % F % F % 

Da Esquerda 

para a Direita 86 72 , 27 55 55 ,00 54 70,13 195 65, 88 

Alterna as duas 

direções 33 27 ,73 45 45,00 23 29 , 87 101 34,12 

Total 119 100,00 100 100,00 77 100,00 296* 100,00 

8 ,04 . gl 2 p Z 0 ,02 

Da amostra de 300 crianças, nao constam 4 sujeitos, pelos seguintes mo-

tivos: 3 crianças de 7 anos desenharam da direita pa r a a esquerda. Uma 

criança de 8 anos representou graficamente apenas um personagem. 

IBllon eA 
fUNOACAO 6EiWO V 
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Tabela 11 

Direção do Desenho de acordo com o Sexo 

Sexo 

Direção do Desenho Masculino Feminino Total 

F % F % F % . 

Da Esquerda para a Direita 94 68 , 12 101 63,92 195 65,88 
. 

Al t erna as duas Direções 44 31 ,88 57 36,08 101 34,12 

Total 138 100,00 158 100,00 296* 100,00 

0,57 gl 1 nao significativo 

* Da amostra de 300 cr1anças, nao co~am 4 suje i tos , pelos seguintes moti-

v os : 3 meninos desenharam da direita para a esquerda. Um menino represe~ 

tou grafic amente apenas um personagem. 
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Tabela 12 

Direção do Desenho de acordo com a Ordem de 

Nasciment o 

Ordem de Nascimen to 

Total 
Direção do Desenho Primogênito 29 Filho 

F % F % F % 

Da Esquerda para a Direita 119 67,61 76 63,33 195 65,88 

Alterna as duas Direções 57 32,39 44 36,67 101 34 , 12 

To tal 176 100,00 120 100,00 296* 100,00 

0,58 gl 1 nao significativo 

1, 

Da amostra de 300 crianças, nao constam 4 sujeitos, pelos seguintes 

motivos : 2 primogênitos e um segundo filho desenharam da direita p~ 

ra a esquerda . Um primogênito represen tou gra ficamente apenas um 

personagem. 
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5 . Pressao do Traçado 

Tabela 13 

Pressao do Traçado de acordo com a Idade 

Idade 
Pressao 

do 7 anos 8 anos 9 anos Total 

Traçado 
F % F % F % F % 

Fraco 9 7,38 5 4,95 8 10,39' 22 7,33 

Forte 39 31 , 97 34 33 ,66 25 32,47 98 32,67 

Variável 74 60,65 62 61,39 44 57 , 14 180 60,00 

Total 122 100,00 101 100,00 77 100 ,00 300 100,00 

1,95 gl 4 nao significativo 



204 

Tabela 14 

Pressão do Traçado de acordo com o Sexo 

Sexo 

Pressão do Traçado Masculino Feminino Total 

F % F % F % 

Fraco 10 7,04 12 7,60 22 7,33 

Forte 43 30,28 55 34,81 98 32,67 

Variável 89 62,6E 91 57,59 180 60,00 

Total 142 100,00 158 100 ,00 300 100,00 

0 , 82 gl 2 nao significativo 



Tabela 15 

Pressao do Traçado de aco r co com a Ordem 

de Nascimento 

Ordem de ascimento 

Pressão do Traçado 
Primogênito 29 Filho 

F % F % 

Fraco 11 6,15 11 9,09 

Forte 64 35 , 75 34 28,10 

Variável 104 58,10 76 62,81 

Total 179 100,00 121 100,00 

x2 = 2 , 41 gl 2 nao significativo 
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Total 

F % 

22 7,33 

98 32,67 

180 60,00 

300 100,00 



Tabela 18 

Caracterís t ica do Traçado de acordo com a Ordem 

de Nascimento 

Ordem de Nascimento 

Característica do Traçado Primogênito 29 Filho 

F % F % 

- - - - - -

Retilíneo 116 64,80 96 79,34 

Misto 44 24.,5 8 18 14,88 

Curvilíneo 19 10,62 7 5,78 

Total 179 100,00 121 100,00 

7,39 gl 2 p <... 0,05 
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Total 

F % 

212 70,67 

62 20 ,67 

26 8,66 

300 100,00 
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6. Característica do Traçado 

Tabela 16 

Característica do Traçado de acor do com a Idade 

Característica Idade 

do 7 anos 8 anos 9 anos Total 
Traçado 

F % F % F % F % 

Rete1íneo 88 72 , 13 74 73 , 27 50 64,94 212 70,67 

Misto 24 19 ,67 18 17,82 20 25,97 62 · 20 ,66 

Curvilíneo 10 8,20 9 8,91 7 9 ,09 26 8,66 

Total 122 100 , 00 101 100 , 00 77 100,00 300 100,00 

2 ,04 gl 4 nao significativo 
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7. Continuidade do Traçado 

Tabela 19 

Continuidade do Traçado de acordo com a Idade 

Idade 
Continuidade 

do 7 anos 8 anos 9 anos Total 

Traçado 
F % F % F % F % 

Contínuo 116 95 , 87 94 94,00 69 90,79 279 93,94 

Misto 5 4, l3 6 6,00 7 9,21 18 6,06 

Total 121 100,00 100 100,00 76 100,00 297* 100,00 

2,11 gl 2 nao significativo 

;, 

O traçado descontínuo predominou apenas nos desenhos de 3 crianças 

(uma de cada idade) . 
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Tabela 20 

Continuidade do Traçado de acordo com o Sexo 

Sexo 

Continuidade do Traçado Masculino Feminino Total 

F % F % F % 

Contínuo 131 92,91 148 94 ,87 279 93,94 

Misto 10 7,09 8 5,13 18 6,06 

Total 141 100,00 156 100,00 297* 100,00 

0,50 gl 1 -
n~o sign~ficativo 

* O traçado descontínuo predominou apenas nos desenhos de uma criança do 

sexo masculino e 2 do sexo feminino. 
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Tabela 21 

Continuidade do Traçado de acordo com a 

Ordem de Nascimento 

Ordem de Nascimento 

Continuidade do Traçado primogêni to 29 Filho Total 

F % F % F % 

Contínuo 168 94,38 III 93,28 279 93,94 

Misto la 5 ,6 2 8 6,72 18 6,06 

Total 178 100,00 ll9 100,00 297* 100,00 

0,15 gl 1 -nao significativo 

* O traçado descontínuo predominou apenas nos desenhos de um primogênito 

e 2 segundas filhas. 



8. Sombreado 

Tabela 22 

Presença ou Ausência de Sombreado no Desenho 

de acordo com a Idade 

Sombreado 

Ausência 

Presença 

Total 

Sombreado 

Ausência 

Presença 

Total 

Idade 

7 anos 8 anos 9 anos 

F % F % F % 

49 40 ,16 38 37,62 12 15,58 

73 59 ,84 63 62,38 65 84,42 

122 100,00 101 100,00 77 100,00 

14, 37 gl = 2 p <- 0,001 

Tabela 23 

Presença ou Ausência de Sombreado no Desenho 

de acordo com o Sexo 

Sexo 

Masculino Feminino 

F % F % 

40 28,17 59 37,34 

102 71,83 99 62,66 

142 100 , 00 158 100,00 

2,84 gl 1 -nao significativo 

212 

Total 

F % 

99 33,00 

201 67,00 

300 100 ,00 

Total 

F % 

99 33,00 

201 67,00 

300 100,00 



Tabela 24 

Presença ou Ausência de Sombreado no Desenho 

de acordo com a Ordem de Nascimento 

Ordem de Nascimento 

Sombreado Primogênito 29 Filho 

F % F % 

Ausência 58 32,40 41 33,88 

Presença 121 67,60 80 66 , 12 

Total 179 100,00 121 100,00 

0,07 gl 1 nao significativo 

8 . Transparência 

Tabela 25 

21 3 

Total 

F % 

99 33,00 

201 67,00 

300 100,00 

Presença ou Ausência de Transparência no Desenho 

de acordo com a Idade 

Idade 

Transparênc i a 7 anos 8 anos 9 anos Total 
-

F % F % F % F % 

Ausência 84 68 ,85 74 73 ,27 54 70,13 212 70 ,6 7 

Presença 38 31,15 27 26,73 23 29,87 88 29 ,33 

Total 122 100 , Oe 101 100,00 77 100,00 300 100 , 00 

0,53 gl 2 nao significativo 



Tabela 26 

Presença ou Ausência de Transparência no Desenho 

de acordo com o Sexo 

Sexo 

Transparência Masculino Feminino 

Ausência 

Presença 

Total 

F % F % F 

98 69,01 114 72,15 212 

44 30,99 44 27 ,85 88 

142 100,00 158 100,00 300 

0,35 gl 1 nao significativo 

Tabela 27 

Presença ou Ausência de Transparência no Desenho 

de acordo com a Ordem de Nascimento 

Ordem de Nascimento 

214 

-

Total 

% 

70,67 

29,33 

100,00 

Transparência Primogênito 29 Filho Total 

F % F % F % 

Ausência 126 70,39 86 71,07 212 70,67 

Presença 53 29,61 35 28,93 88 29,33 

Total 179 100,00 121 100,00 300 100,00 

0,01 g l 1 nao significativo 
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10. Indicação de Suporte 

Tabela 28 

Indicação de Suporte dos Personagens Desenhados 

de acordo com a Idade 

Idade 

Indicação 
7 anos 8 anos 9 anos Total 

de 

Suporte F % F % F % F % 

Os Personagens 
estão flutuan-
do na Folha 69 57,02 55 54,46 32 41,56 156 52,17 

Os Personagens 
estão situados 
numa linha de 
base 18 14,88 9 8,91 13 16,88 40 l3,38 

Os Personagens 
estão situado s 
na borda infe-
rior da fo lha 34 28,10 37 36,6_ 32 41,56 103 34,45 

Total 121 100,00 101 100,00 77 100,00 299* 100,00 

x2 = 7,41 gl = 4 nao significativo 

*Os personagens estao enquadrados no desenho de uma cr1anças de 7 anos. 
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Tabela 29 

Indicação de Suporte dos Personagens Desenhados 

de acordo com o Sexo 

Sexo 

Indicação de Suporte Masculino Feminino Total 

F % F % F % 

Os Personagens estão flu-
tuando na Folha 73 51,41 83 52 , 87 156 52 , 17 

Os Personagens estao situa-
dos numa Linha de Base 19 13 , 38 21 13 , 37 40 13,38 

Os Personagens estão situa-
dos na borda inferior da Fo 
lha - 50 35,21 53 33,76 103 34,45 

Total 142 100,00 157 100,00 299* 100,00 

0,07 gl 2 nao significativo 

* Os personagens estao enquadrados no desenho de uma cr~ança do sexo 

feminino. 



-

* 

Tabela 30 

Indicação de Suporte dos Personagens Desenhados 

de acordo com a Ordem de Nascimento 

Ordem de Nascimento 

Indicação de Suporte Primogênito 29 Filho 

F 

Os Personagens estao flutuan 
-

do na Folha 95 

---t--
Os Personagens estao situa-
dos numa Linha de Base 19 

Os Persona gens estão si tua-
dos na borda inferior da fo 64 lha -

-- -- ----

Total 178 

2 
X 2,81 gl 2 

% F % 

53 , 37 61 50 ,4 1 

10 ,67 21 17,36 

35,96 39 32,23 
-- - - ---

100,00 121 100,00 

nao significativo 
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Total 

F % 

156 52,17 

40 13,38 

103 34,45 

299* 100,00 

Os personagens estao enquadrados no desenho de um primogênito. 



11. Cenário 

Cenário 

Ausência 

Presença 

Total 

Cenário 

Ausência 

Presença 

Total 

Tabela 31 

Presença ou Ausência de Cenário de 

acordo com a Idade 

Idade 

7 anos 8 anos 9 anos 

F % F % F % 

110 90 , 16 90 89,11 68 88,31 

12 9 , 84 11 10,89 9 11 ,69 

122 100,00 101 100,00 77 100 , 00 

0,17 gl 2 nao significativo 

Tabela 32 

Presença ou Ausência de Cenário de acordo 

com o Sexo 

Sexo 

Masculino Feminino 

F % F % 

128 90 ,1 4 140 88,61 

14 9,86 18 II ,39 

142 100,00 158 100,00 

0,1 8 g l 1 nao signifi cativo 
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Total 

F % 

268 89,33 

32 10,67 

300 100,00 

Total 

F % 

268 89,33 

32 10,67 

300 100,00 



Tabela 33 

Presença ou Ausênc ia de Cenário de acordo 

com a Ordem de Nascimento 

Ordem de Nasc imento 

Cenário 
Primogênito 29 Filho 

F % F % 

Ausência 165 92 , 18 103 85,12 

Pr esen ça 14 7,82 18 14 , 88 
---

Tot al 17 9 100 , 00 121 100 , 00 

3 , 77 gl 1 nao s i gnificativo 

12 . Estrut ura Geral dos Personagens Desenhados 

Tabe la 34 

Estrutura Ge r a l dos Personagens Desenhados 

de acordo Com a Idade 

Estrutura Ge- I dade 
ral dos Persa 

-nagens Dese - 7 anos 8 anos 9 anos nhados 

F % F % F % 

Par cial 
(Cabeça) 5 4 , 10 8 7 , 92 6 7,79 

Integral 
(Corpo Inteiro 117 95 , 90 93 92 , 08 71 92 ,21 

To t al 122 100,00 101 100 , 00 77 ~OO , OO 

1,73 g l 2 nao signi f icativo 
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"Total 

F % 

268 89,33 

32 10 , 67 

300 100 , 00 

Total 

F % 

19 6,33 

281 93 , 67 

300 100,00 



Tabela 35 

Estrutura Geral dos Personagens Desenhados 

de acordo com o Sexo 

Estrutura Geral dos Sexo 

Personagens Desenhados Masculino Feminino 

F % F % 

Parcial 
(Cabeça) 11 7,75 8 5,06 

Integral 
(Corpo Inteiro) 131 92 ,25 150 94,94 

Total 142 100,00 158 100 , 00 

0 , 90 gl 1 nao significativo 

Tabela 36 

Estrutura Geral do Personagens Desenhados 

de acordo com a Ordem de Nascimento 

Estrutural Geral dos Ordem de Nascimento 
Personagens Desenhados 

Primogênito 29 Filho 

F % F % 

Parcial 
(Cabeça) 14 7,82 5 4,13 

Integral 

(Corpo Inteiro) 165 92,18 116 95,87 

To tal 179 100,00 121 100,00 

1,65 gl 1 nao significativo 
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-

Total 

F % 

19 6,33 

281 93,67 

300 100,00 

Total 

F % 

19 6,33 

281 93,67 

300 100,00 



13. Disposição dos Personagens ~ Folha 

Tabela 37 

Disposição dos Personagens na Folha de 

acordo com a Idade 

Disposição dos Idade 
Personagens na 

Folha 7 anos 8 anos 9 anos 

F % F % F % 

Em uma linha 

horizontal 117 95,90 96 95,05 76 98,70 

Em duas linhas 

horizontai s 5 4,10 5 4 , 95 1 1,30 

Total 122 100,00 101 100,00 77 100 ,00 

g l 2 nao significativo 

Tabela 38 

Disposição do s Personagens na Folha de 

acordo com o Sexo 

Disposição dos Personagens Sexo 

na Folha Masculino Feminino 

F % F % 

Em uma linha horizontal 137 96,48 152 96,20 

Em duas linhas horizontais 5 3,52 6 3,80 

Total 142 100,00 158 100,00 

2 
X 0,01 gl 1 nao significativo 

221 

Total 

F % 

289 96,33 

11 3,67 

300 100,00 

Total 

F % 

289 96,33 

11 3,67 

300 100,00 
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Tabela 39 

Disposição dos Personagens na Folha de acordo 

com a Ordem de Nascimento 

Or dem de Nascimento 
Disposição dos Personagens 

na Folha Primogênito 29 Filho Total 

F % F 1- F % 

Em uma linha horizontal 171 95,53 118 97,52 289 96 , 33 

Em duas linhas horizontais 8 4,47 3 2 , 48 11 3,67 

Total 179 100,00 121 100,00 300 100 , 00 

0,80 gl 1 nao significativo 

14 . Atitude dos Personagens Desenhados 

Tabela 40 

Atitude dos Personagens Desenhados de acordo 

com a Idade 

Idade 
Atitude dos 

7 anos 8 anos 9 anos 
Personagens 

F % F % F % 

Per sonagens em 

movimento 32 26, 23 32 31 ,68 33 42,8E 

- ------ - - "- -
Per sonagens 
e s táti cos 90 73,77 69 68 , 32 44 57, l~ 

To tal 122 100, OC 101 100,00 77 100,OC 

5,99 g l 2 p .( 0,05 

Total 

F % 

97 32,33 

203 67,67 

300 100,00 

---



Tabela 41 

Atitude dos Personagens Desenhados de 

acordo com o Sexo 

Sexo 

Atitude dos Personagens Masculino Feminino 

F % F % 

Personagens em movimento 45 31,69 52 32,91 

Personagens estáticos 97 I 68,31 106 67,09 
I 

Total 142 100,00 158 100 , 00 

F 

97 

203 

300 

0,05 gl 1 nao significativo 

Tabela 42 

Atitude dos Persona gens Desenhados de 

acordo Com a Ordem de Nasciment o 

Ordem de Nascimento 

Atitude dos Personagens Primogênito 29 Filho 

F % F % 

Personagens em movimento 57 31 , 84 40 33,06 

.-f--_.- . 

Personagens estáticos 122 68,16 81 66,94 

Total 179 100,00 121 100,00 

F 

97 

203 

300 

0,04 gl 1 nao significativo 
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Total 

% 

32 , 33 

67,67 

100,00 

Total 

% 

32 , 33 

67 , 67 

10 0 , 00 
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11 - NíVEL DAS ESTRUTURAS FORMAIS 

15. Número de Personagens Desenhados 

2 - _ ~ 
O teste do X nao pode ser aplicado na analise desta caracter1S 

tica de acordo com as tris variiveis (Tabelas 43 , 44 e 45),pois,tratan-

do-se de tabelas de contingincia com grau de liberdade superior a 1, o 

número de celulas com frequincia inferior a 5 foi superior a 20% do to-

tal das celulas (Siegel, 1981). 

Tabela 43 

Número de Personagens Desenhados de acordo com 

a Idade 

Número de 
Idade 

Personagens 
7 anos 8 anos 9 anos Total 

Desenhados 
F % F % F % F % 

Menos de. três 

personagens 1 0.82 1 0,99 ° 0,00 2 0,66 

Três 

per so nagens 7 5 ,7 4 13 12 ,87 6 7,79 26 8,67 
: 

Quatro 
personagens 104 85,24 84 83,17 67 87,01 255 85,00 

Mais de quatro I 
personagens 

I 
10 8 ,20 I 3 2 , 97 4 5,20 17 5,67 

I I Total 

I 
122 1100 ,00 

I 
101 100, 00 77 100,00 300 100,00 

. 
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Tabela 44 

Número de Pe rsona gens Desenhados de acordo 

com o Sexo 

I Sexo 

Núme ro de Per sonagens 
Mascul i no Feminino Total 

Des enhados 

F % F % F % 
-- - - - - - - - - -

Menos de t rês pe rsonagens 2 1,41 O 0 , 00 2 0 ,66 

--

Tr ê s personagen s 11 7 , 75 15 9 , 49 26 8,67 

--I--

Quatro personagens 121 85 , 21 134 84,81 255 85,00 

Mais de quatro personagens 8 5 , 6 ~ 9 5 , 7C 17 5 ,67 

Total 142 100,0( 158 100 , OC 300 100,00 
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Tabela 45 

NÚmero de Personagens Desenhados de acordo 

com a Ordem de Nascimento 

Número de Personagens 
Ordem de Nascimento 

Desenhados 
Primogênito 29 Filho Total 

F % F % F % 

Menos de três personagens 1 0,56 1 0,83 2 0,66 

Três personagens 20 11,17 6 4,96 26 8,67 

Quatro personagens 147 82, li 108 89 2~ 255 85,00 , 

Mais de quatro personagens 11 6 1~ , 6 4,9{ 17 5,67 

I 
Total 179 100 ,oe 121 100,00 300 100,00 

I 



16. Caracterização da Família Desenhada 

Tabela 46 

Caracterização da Família Desenhada de acordo 

com a Idade 

Caracterização Idade 

da Família 
7 anos 8 anos 9 anos Desenhada 

F % F % F % 

Família 
Nuclear 99 81,15 84 83,17 66 85,71 
Completa 

Família 
Nu lear 
Incompleta 8 6,56 13 12,87 6 7,79 

Família Nu-
clear Comple-

4 3,28 2 1,98 3 3,90 ta + Outros 
persona~ens 

Família Nu-
clear Incomple 
ta + Out ro s per 11 9,01 2 1 , 9~ 2 2,6C sonagens -

Total 122 100 ,00 101 100,0( 77 100,00 
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Total 

F % 

249 83,00 

27 9,00 

9 3,00 

15 5,00 

300 100,00 

2 - _ 
O teste do X nao pode ser aplicado na analise desta carac 

terística de acordo com a idade, pois, tratando-se de uma tabela de eon _ 

tingência Com grau de liberdade superior a 1 , o número de celulas com 

frequência inferior a 5 foi superior a 20% do to ta l das cel ulas (Siegel, 

1981). 
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Tabela 47 

Caracterização da Família Desenhada de acordo 

com o Sexo 

Sexo 

Caracterização da Família Masculino Feminino Total 

Desenhada 
F % F % F % 

Família Nuclear Completa 118 83,10 l31 82,91 249 83,00 

Família Nuclear Incompleta l3 9,15 14 8 , 86 27 9,00 

Família Nuclear Completa + 
Outros Personagens 4 2,82 5 3 ,17 9 3,00 

-
Família Nuclear Incompleta 
+ Outros Personagens 7 4 , 93 8 5 , OE 15 5,00 

Total 142 100,Oe 158 100 ,00 300 100 , 00 

0 , 04 g l 3 -nao signi ficativo 
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Tabela 48 

Caracterização da Família Desenhada de acordo 

com a Ordem de Nascimento 

Ordem de asc imento 

Caracteriza ção da Família 

Desenhada Primo gênito 29 Filho Total 

F % F % F % 

Família Nuclear Completa 145 81,01 104 85,95 249 83,00 

- ------- -- - -

Família Nuclear Incompleta 21 11,7 3 6 4,96 27 9,00 

-

Família Nuc l ear Compl e ta + 
Outros Personagens 7 3,91 2 1,65 9 3 ,00 

Família Nuclear Incompleta 
+ Outros Personagens 6 3,3: 9 7,44 15 5,00 

Tota l 179 100,00 121 100,OC 300 100,00 

7,53 gl 3 nao significativo 



17. Presença ou Ausência do Pai no Desenho 

Presença ou 
Ausência do 

Tabela 49 

Presença ou Ausência do Pai no Desenho de acordo 
com a Idade 

Idade 
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Pai no Dese...,. 7 anos 8 anos 9 anos Total 
nho 

F % F % F % F % 

Ausência 1 0,82 O 0,00 O 0,00 1 0,33 

Presença 121 99,18 101 100,00 77 00,00 299 99,67 

Total 122 100,00 101 00,00 77 00,00 300 100 , 00 

o teste do X
2 

nao pode ser aplicado na análise desta caracte

rística de acordo com a idade, pois, tratando-se de uma tabela de contin

gência com grau de liberdade superior a 1, o número de celulas com fre -

quência inferior a 5 foi superior a 20% do total das celulas (Siegel,198l) . 

Tabela 50 

Presença ou Ausência do Pai no Desenho de acordo 

com o Sexo 

Sexo 
Presença ou Ausência do 

Pai no Desenho Masculino Feminino 

F % F % I 
---- ---- -- - - - - -r--- -- f-

Ausência 1 0,70 O 0,00 

-- - - - ---- - -- I-

Presença 141 99,30 158 ~OO,OO 

Total I 142 00,00 158 1l00 ,) O 

I i 

F 

1 

299 

300 

1,11 gl 1 nao significativo 

Total 

% 

0,33 

99 ,67 

00,00 



Tabela 51 

Presença ou Ausência do Pai no Desenho de acorco com 

a Ordem de Nascimento 

Ordem de Nascimento 

Presença ou Ausência do 
Primogênito 29 Filho 

Pai no Desenho 
F % F % F 

Ausência O 0,00 1 0,83 1 

Presença 179 100,00 120 99,17 299 

-
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Total 

% 

0,33 

99,67 

Total 179 100,00 121 100,00 300 100,00 

1,48 gl 1 nao significativo 

18 . Presença ou Ausência da Mãe no Desenho 

Tabela 52 
Presença ou Ausência da Mãe no Desenho de acordo 

com a Idade - - - -- -

Idade 
Presença ou r- ._- - ------ -
Ausência da 7 anos 8 anos 9 anos Total 
Mãe no Dese -
nho 

F % F % F % F % 

Ausênc'ia 2 1 , 64 1 0,99 O 0,00 3 1 , 00 

Presença 120 98,36 100 99,01 77 100,00 297 99,00 

Total 122 100,00 101 100,OC 77 100,00 300 100,00 

I 
2 

O teste do X nao pode ser aplicado na análise desta carac 

teristica de acordo com a idade, pois, tratando-se de uma tabela de con -

tíngência com grau de liberdade. superior a 1, o número de celulas com 

frequência inferior a 5 foi superior a 20% do total das celulas (Siegel, 

'1981) . 



Tabela 53 

Presença ou Ausência da Mãe no Desenho de acordo 

com o Sexo 

Sexo 

Presença ou Ausência da 
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Mãe no Desenho Masculino Feminino Total 

F % F % F 

Ausência 3 2 , 11 O 0,00 3 

Presença 139 97,89 158 100,00 297 

Total 142 100,00 158 100,00 300 

3,37 gl 1 nao significativo 

Tabela 54 

Presença ou Ausência da Mãe no Desenho de acordo 

com a Ordem de Nascimento 

Presença ou Ausência da Ordem de Nascimento 

Mãe no Desenhe Primogênito 29 Filho 

F % F % F 

Ausência 2 1,12 1 0,83 3 

Presença 177 98,88 120 99,17 297 

Total 179 100,OC 121 100,00 300 

0,06 gl 1 nao significativo 

% 

1,00 

99,00 

100,00 

Total 

% 

1,00 

99 ,00 

100,00 



19. Presença ou Ausência do Sujeito no Desenho 

Tabela 55 

Presença ou Ausência do Sujeito no Desenho de acordo 

com a Idade 

Presença ou 
Idade Ausência do 

Suj ei to no 
Desenho 7 anos 8 anos 9 anos 

F i. F i. F i. F 

Ausência 15 12,30 14 l3 ,86 6 7,79 35 

Presença 107 87,70 87 86,14 71 92 ,21 265 

Total 122 100 , 00 101 100,00 77 100 , 00 300 

1,64 -gl = 2 nao significativo 

Tabela 56 

Presença ou Ausência do Sujeito no Desenho de acordo 

com o Sexo 

Ordem de Nascimento 

Presença ou Ausência do Masculino Feminino 
Sujeito no Desenho 

F i. F i. F 

Ausência 16 11,27 19 12,03 35 

t-" 

Presença 126 88,73 139 87,97 265 
-

Total 14 2 100,00 158 100,00 300 

0,04 g l 1 nao significativo 
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Total 

i. 

11 , 67 

88 , 33 

100,00 

Total 

i. 

11 ,67 

88,33 

100,00 



Tabela 57 

Presença ou Ausência do Sujeito no Desenho de 

acordo com a Ordem de Nascimento 

Ordem de Nascimento 
Presença ou Ausência do 

Sujeito no Desenho Primogênito 29 Filho 

F % F % 

Ausência 22 12,29 13 10 , 74 

Presença 157 87 ,71 108 89,26 

Total 179 100,00 121 100,00 
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Total 

F % 

35 ll ,67 

265 88,33 

300 100,00 

0,16 gl 1 nao significativo 

20 . Presença ou Ausência do Irmão (ã) no Desenho 

Tabela 58 

Presença ou Ausência do Irmão (ã) no Desenho de 

acordo com a Idade 

Idade 
Presença ou 
Ausência de 
Irmão(ã) no 7 anos 8 anos 9 anos 
Desenho 

F % F % F % 

Ausência 4 3,28 2 1,98 2 2,60 

Presença 118 96,72 99' 98,02 75 97,40 

Total 122 100,Oe 101 100,00 77 100,00 

Total 

F % 

8 2,67 

292 97,33 

300 100 ,00 
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o teste do X
2 

não pode ser aplicado na analise desta caracte

rística de acordo com a idade, pois, tratando-se de urna tabela de contin-

gência com grau de liberdade superior a 1, o nÚmero de celulas com fre -

quência inf er ior a 5 foi s uperior a 20% do total das células (Siege1,1 981) . 

Presença 

Irmão Cã) 

Ausência 

Presença 

Tabela 59 

Presença ou Ausência do Irmão cã) no Desenho de 

acordo com o Sexo 

Sexo 
ou Au sênc ia de 

no Desenho Masculino Feminino 

F % F % 

5 3,52 3 1,90 

-

137 96,48 155 98,10 

-

Total 

F % 

8 2,67 

292 97,33 

Total 142 100,00 158 100,00 300 100,00 

0,75 gl = 1 nao significativo 

Tabela 60 

Presença ou Ausência do Irmão cã) no Desenho de 

acordo com a Ordem de Nascimento 

._----

Na,~~ment~ Ordem de 

Primogênito 29 Filho 
Presença ou Ausência de 

IrmãoCã) no Desenho 

F % F % F 

I 
4 131 I 

3 1,68 5 I 8 

1 
, Ausênc i a 

: I 
Presença 176 98,32 116 95, 87' 292 

Total 179 100 , 001 121 100 , ao, 300 

----

Total 

% 

2 ,67 

97,33 

100 , 00 
___________ ~--~---<---- ________ l ___ +- ___ ~ __ ---< __ _ 

X
2 

1 , 67 g l 1 nao si gnificativo 
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21 . Ordem de Execução do Pai no Desenho 

* 

Ordem de 

Execuçao 

do Pai 

19 lugar 

29 lugar 

39 lugar 

49 lugar 

Total 

Tabela 61 

Ordem de Execução do Pai no Desenho de acordo 

com a Idade 

Idade 

7 anos 8 anos 9 anos 

F % F % F % 

38 31,93 45 45,46 37 48,05 

27 22,69 16 16,16 16 20,78 

27 22,69 18 18 , 18 11 14,29 

27 22,69 20 20,2C 13 16,8E 

119 100,00 99 100,OC 77 100 , Oe 

7 , 57 gl 6 nao significativo 

Total 

F % 

120 40 , 68 

59 20 , 00 

56 18,98 

60 20,34 

295* 100 , 00 

Da amostra de 300 cr i anças , nao constam 5 sujeitos, pelos seguintes mo-

tivos : o pa i está au sen te no desenho de uma criança de 7 anos . Uma cri

ança de 7 anos desenhou o pai em 59 lugar e outra em 89 . Uma criança de 

8 anos desenhou o pai em 69 lugar e outra em 79. 
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Tabela 62 

Ordem de Execução do Pai no Desenho de acordo com 

o Sexo 

Sexo 

Ordem de Execução do Pai Masculino Feminino Total 

F % F % F % 

19 lugar 73 52,52 47 30,13 120 40,68 

29 lugar 26 18,70 33 21,15 59 20,00 

39 lugar 25 17,99 31 19,87 56 18,98 

49 lugar 15 10,79 45 28,85 60 20,34 

Total 139 100,00 156 100,00 295* 100,00 

21 ,19 gl 3 p t... 0,001 

* Da amostra de 300 cr1anças , nao constam 5 sujeitos, pelos seguintes 

motivos: o pai está aus ente no desenho de uma criança do sexo mascu 

lino. Uma criança do sexo masculino desenhou o pai em 59 lugar e 

outra em 69 . Uma criança do se xo feminino desenhou o pai em 79 lu

gar e outra em 89. 



Tabela 63 

Ordem de Execução do Pai no Desenho de acordo com 

a Ordem de Nascimento 

Ordem de Nascimento 

Ordem de Execução do Pai Primogênito 29 Filho 

F % F % 

19 lugar 67 37,86 53 44,91 

29 lu gar 40 22,60 19 16,10 

39 lugar 35 19,77 21 17 ,80 

49 lugar 35 19,77 25 21,19 

Total 177 100,00 118 100,00 

2,57 gl 3 nao significativo 

* 
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Total 

F % 

120 40,68 

59 20 , 00 

56 18,98 

60 20,34 

295* 100,00 

Da amostra de 300 crianças, nao constam 5 sujeitos, pelos seguintes mo-

tivos: o pai está ausente no desenho de um 29 filho. Um segundo filho 

desenhou o pai em 59 lugar e outro em 89. Um primogênito desenhou o pa~ 

em 69 lugar e outro em 79 . 



22. Ordem de Execução da Mãe ~ Desenho 

Or dem de 

Execução 

da Mãe 

19 lugar 

29 lugar 

39 lugar 

49 lugar 

Total 

Tabela 64 

Ordem de Execução da Mãe no Desenho de acordo 

com a Idade 

Idade 

7 anos 8 anos 9 anos 

F % F % F % 

29 24,58 19 19,00 16 21 ,05 

42 35,59 43 43,00 37 48,68 

27 22,88 26 26,00 10 13 ,16 

20 16,95 12 12,00 13 17,11 

118 100,00 100 100 ,00 76 100,00 

7,38 gl 6 nao significativo 
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Total 

F % 

64 21,77 

122 41,50 

63 21,43 

45 15,30 

294* 100 ,00 

* Da amostra de 300 cr~anças, nao constam 6 sujeitos, pelos seguintes 

motivos : a mãe esta ausente no desenho de 3 crianças (duas de 7 anos 

e uma de 8 anos). 2 crianças desenharam a mae em 59 lugar (uma de 

7 anos e outra de 9 anos) . Uma criança de 7 anos desenhou a mãe em 

69 lugar. 



Ordem de 

19 lugar 

29 lugar 

39 lugar 

49 lugar 

Tabela 65 

Ordem de Execução da Mae no Desenho de acordo 

com o Sexo 

Sexo 

Execução da Mãe Masculino Feminino 

F % F % 

22 15,94 42 26,92 

63 45,65 59 37 ,82 

25 18,12 38 24,36 

28 20,29 17 10,90 

Total 138 100,00 156 100,00 

10, 65 gl 3 PI...O ,02 
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Total 

F % 

64 21,77 

122 41,50 

63 21,43 

45 15,30 

294* 100,00 

* -Da amostra de 300 crianças, nao constam 6 sujeitos, pelos seguintes mo-

tivos : a mãe está ausente no desenho de 3 crianças do sexo masculino. 2 

crianças do sexo feminino desenharam a mãe em 59 lugar e uma criança do 

sexo masculino desenhou-a em 69 lugar. 



Tabela 66 

Ordem de Execução da Mãe no Desenho de acordo com 

a Ordem de Nascimento 

Ordem de Nascimento 
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Ordem de Execução da Mãe 
Primogênito 29 Filho Total 

F % F % F % 

19 lugar 45 25,57 19 16 ,10 64 21,77 

29 lu gar 66 37,50 56 47,46 122 41,50 

39 lugar 34 19,32 29 24,58 63 21,43 

49 lugar 31 17,61 14 11,86 45 15,30 

Total 176 100,00 118 100,00 294* 100,00 

7,03 gl 3 nao significativo 

* Da amostra de 300 crianças , nao constam 6 sujei tos, pe los seguintes mo 

tivos : a mãe esti ausente no desenho de 2 primogênitos e um 29 filho. 

2 crianças desenharam a mãe em 59 lugar (um primogênito e um 29 filho) 

e um segundo filho desenhou-a em 69 lugar . 
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23 . Ordem de Execução do Sujeito no Desenho 

Ord em de 
Execuçao 

do Sujeito 

19 lu gar 

29 lugar 

39 lugar 

49 luga r 

Total-

;, 

Tabela 67 

Ordem de Execução do Sujeito no Desenho de acordo 

com a Idade 

Idade 

7 anos 8 anos 9 anos Total 

F % F % F % F % 

26 27,76 18 20,69 17 24,28 61 23,28 

19 18,09 12 13,7 9 7 10,00 38 14,50 

24 22, 86 27 31,04 23 32,86 74 28,25 

36 34,2 9 30 34,4 8 23 32,86 89 33,97 

105 100,00 87 100,00 70 100,00 262* 100 , 00 

4,20 gl 6 nao significativo 

Da amostra de 300 crianças, nao constam 38 sujeitos , pelos seguintes 

motivos: 35 crianças não se representaram graficamente (15 de 7 anos, 

14 de 8 anos e 6 de 9 anos) . 2 crianças desenharam-se em 59 lugar 

(uma de 7 anos e outra de 9 anos) e uma criança de 7 anos desenhou-se 

em 89 lugar. 



* 

Ordem de 

Sujeito 

19 lugar 

29 lugar 

39 lugar 

49 lugar 

Tabela 68 

Ordem de Execução do Sujeito no Desenho de 

acordo com o Sexo 

Sexo 

Execução do Masculino Feminino 

F % F % 

23 18,40 38 27,74 

17 13,60 21 15,33 

43 34,40 31 22,63 

42 33,60 47 34,30 

Total 125 100,00 137 100 , 00 

5,79 gl 3 nao significativo 
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, 

Total 

F % 

61 23,28 

38 14,50 

74 28,25 

89 33,97 

262* 100,00 

Da amostra de 300 crian ças, nao constam 38 sujeitos, pelos seguintes mo 

tivos: 35 crianças não se repre sentaram graf i camente (16 do s exo mascu

lino e 19 do sexo fem inino) , 2 crianças do se xo feminino desenharam- se 

em 59 lugar e uma do sexo mascul i no desenhou-se em 89 lugar. 



* 

Ordem de 

Tabela 69 

Ordem de Execução do Sujeito no Desenho de acordo 

com a Ordem de Nascimento 

Ordem de Nascimento 

244 

Execu ção 
Primogênito 29 Filho Total 

do Sujeito 
F % F % F % 

19 lugar 31 19,87 30 28 , 30 61 23 , 28 

29 lugar 24 15,38 14 13 , 21 38 14,50 

39 lugar 55 35,26 19 17 , 92 74 28,25 

49 lugar 46 29 , 49 43 40,57 89 33,97 

Total 156 100,00 106 100,00 262* 100,00 

11,2 gl = 3 p < 0,02 

Da amostra de 300 crianças, nao constam 38 sujeit os, pelos seguintes mo 

tivos: 35 crianças não se representaram graficamente (22 primogênitos e 

13 segundos filhos}. 2 crianças desenharam-se em 59 lugar (um primogêni 

to e um 29 filho) e um segundo filho desenhou-se em 89 lugar. 



24 . Ordem de Exe cução do Irmão (ã) no Desenho 

Ordem de 
Execução 

Irmão(ã) 

19 lugar 

29 lugar 

39 lugar 

49 l ugar 

Total 

Tabela 70 

Ordem de Execução do Irmão (ã) no Desenho de 

acordo com a Idade 

Idade 

do 
7 anos 8 anos 9 anos 

F % F % F % 

24 20,69 19 19, 19 6 8 , 11 

28 24,14 29 29 , 30 17 22,97 

39 33,62 29 29 ,29 31 41 ,89 

25 21 ,55 22 22 , 22 20 27 , 03 

116 100 , 00 99 100 , 00 74 100,00 

8,11 gl 6 -nao significativo 

24 5 

Tot a l 

F % 

49 16 , 95 

74 25,61 

99 34,26 

67 23,18 

289* 100,00 

* -Da amostra de 300 crianças , nao constam 11 sujeito s, pelos seguintes mo 

tivos: o irmão (ã) esta ausente no desenho de 8 crianças (4 de 7 anos, 

2 de 8 anos e 2 de 9 anos). Uma criança de 7 anos desenhou o irmão (ã) 

em 79 luga r e outra em 89 . Urna cr iança de 9 anos desenhou- o em 69 lugar . 



Tabela 71 

Ordem de Execução do Irmão (ã) no Desenho de acordo 

com o Sexo 

Sexo 

Ordem de Execução Masculino Feminino 

do Irmão(ã) F % F % 

19 lugar 21 15,44 28 18,30 

29 lugar 34 25 ,00 40 27,15 

39 lugar 43 31,62 56 36,60 

49 lugar 38 27,94 29 18 , 95 

Total 136 100,00 153 100,00 

3,41 gl 3 nao significativo 

* 
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Total 

F % 

49 16,95 

74 25,61 

99 34,26 

67 23,18 

289* 100,00 

I 

Da amostra de 300 crianças, nao constam 11 sujeitos, pelos seguintes 

motivos: o lrmao (ã) está ausente no desenho de 5 crianças do sexo 

mas culino e 3 do sexo feminino . Uma criança do sexo feminino dese 

nhou o irmão (ã) em 69 lugar e outra em 89. Uma criança do sexo mas

culino desenhou-o em 79 lugar. 



Ordem de 

Tabela 72 

Ordem de Execução do Irmão (ã) no Desenho de acordo 

com a Ordem de Nascimento 

Ordem de Nascimento 

Execução 
Primogênito 29 Filho 

do Irmão(ã) 
F % F % F 

19 lugar 34 19,54 15 13,04 49 

29 lugar 45 25,86 29 25,22 74 

39 lugar 52 29,89 47 40,87 99 

49 lugar 43 24,71 24 20 ,87 67 

247 

Total 

% 

16,95 

25,61 

34,26 

23,18 

Total 174 100,00 115 100,00 289* 100,00 

* 

4.61 gl 3 nao significativo 

Da amostra de 300 cr~anças , nao constam 11 sujeitos, pelos seguintes 

motivos : o irmão (ã) esta ausent e no des enho de 3 primogênitos e 5 

segundos filhos . Um primo gênito desenhou o irmão (ã) em 69 lugar e 

outro em 89 . Um 29 filho desenhou -o em 79 lugar. 
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25. Dimensão do Pai 

Tabela 73 

Dimensão do Pai de a cordo com a Idade 

Idade 

Dimensão 

do 7 anos 8 anos 9 anos Total 

Pai 
F % F % F % F % 

Inferior a 
3 centímetros 39 32,23 23 22 , 77 7 9 , 09 69 23,08 

Entre 3 e 6 

centímetros 55 45,46 43 42,58 29 37 ,66 127 42,47 

Entre 6 e 9 
~ 

14 cent~metros 11 ,57 23 22,77 25 32,47 62 20,74 

Entre 9 e 12 
..,. 

10 8 , 26 10 9,90 10 12 ,99 30 10,03 cent~metros 

Superior a 
12 centíme tros 3 2 , 48 2 1 ,98 6 7,79 11 3,68 

Total 121 100,OC 101 100,00 77 100,00 299* 100,00 

27,66 gl 8 p (. 0,001 

* O pai está ausente no desenho de uma cr~ança de 7 anos. 



Tabela 74 

Dimensão do Pai de acordo com o Sexo 

Dimensão do Pai 

Inferior a 3 centímetros 

Entre 3 e 6 centímetros 

Entre 6 e 9 centímetros 

Entre 9 e 12 centímetros 

Superior a 12 centímetros 

Total 

;< 

2 
X 3 ,59 

Sexo 

Masculino Feminino 

F % F % 

34 24, II 35 22 , 16 

66 46,81 61 38 , 60 

25 17,73 37 23,42 

12 8,51 18 II ,39 

4 2,84 7 4,43 

141 100,00 158 100,00 

-gl 4 nao significativo 
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Total 

F % 

69 23, 08 

127 42,47 

62 20,74 

30 10 , 03 

11 3,68 

299* 100,00 

O pa~ est á ausent e no des enho de uma c riança do sexo masculino. 



Tabela 75 

Dimensão do Pai de acordo com a Ordem de Nascimento 

Dimensão do Pai 

Inferior a 3 centímetros 

Entre 3 e 6 centímetros 

Entre 6 e 9 centímetros 

Entre 9 e 12 centímetros 

Superior a 12 centímetros 

Total 

* 

2 
X 6,8] 

Ordem de Nascimento 

Primo gênito 29 Filho 

F % F % 

35 19,55 34 28 ,33 

76 42,46 51 42,50 

37 20,67 25 20,83 

22 12,29 8 6,67 

9 5,03 2 1,67 

- _. 

179 100 ,00 120 100,00 

gl 4 -nao significativo 

O pai está ausente no desenho de um 29 filho . 
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Total 

F % 

69 23,08 

127 42,47 

62 20,74 

30 10,03 

11 3,68 

299* 100,00 
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26. Dimensao da Mãe 

Tabela 76 

Dimensão da Mãe de acordo com a Idade 

Idade 
Dimensão 

da 7 anos 8 anos 9 anos Total 

Mãe 
F % F % F % F % 

Inferior a 3 

centímetros 42 35,00 22 22,00 8 10,39 72 24,24 

Entre 3 e 6 
centímetros 49 40,83 40 40,00 29 37 ,66 118 39,73 

Entre 6 e 9 
centímetros 20 16 ,6 7 28 28,00 23 29,87 71 23 ,91 

Entre 9 e 12 
centímetros 6 5 , 00 8 8,00 13 16 ,88 27 9,09 

Superior a 12 
centímetros 3 2 ,50 2 2,00 4 5,20 9 3,03 

Total 120 100 , 00 100 100,00 77 100,00 297* 100,00 

25 , ] 6 gl 8 p <. 0,01 

* -Da amos tra de 300 c rl anças, a mae es t a a usent e no desenh o de 3 crlan-

ça s ( duas de ] ano s e uma de 8 anos ). 
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Tabela 77 

Dimensao da Mãe de acordo com o Sexo 

Sexo 

Dimensão da Mãe Masculino Feminino Total 

F % F % F % 

Inferior a 3 centímetros 37 26,62 35 22,15 72 24,24 

Entre 3 e 6 centímetros 61 43,88 57 36,08 118 39,73 

Entre 6 e 9 centímetros 29 20,86 42 26 , 58 71 23,91 

Entre 9 e 12 cen tímetros 8 5,76 19 12,03 27 9,09 

Superior a 12 centímetros 4 2,88 5 3,16 9 3 ,03 

Total 139 100,00 158 100,00 297* 100,00 

5,9] gl 4 nao significativo 

* Da amostra de 300 crianças crianças, a mae está ausente no desenho de 

3 crianças do sexo masculino. 



253 

Tabela 78 

Dimensão da Mãe de acordo com a Ordem de Nascimento 

Ordem de Nascimento 

Dimensão da Mãe Primogênito 29 Filho Total 

F % F % F % 

Inferior a 3 centímetros 36 20,34 36 30,00 72 24,24 

Entre 3 e 6 centímetros 65 36,72 53 44 , 17 118 39 , 73 

Entre 6 e 9 centímetros 53 29,94 18 15,00 71 23,91 

Entre 9 e 12 centímetros 15 8,48 12 10,00 27 9,09 

Superior a 12 centímetros 8 4,52 1 0,83 9 3,03 

Total 177 100,00 120 100,00 297* 100,00 

13 ,82 gl 4 p L. 0,01 

j, 

Da amostra de 300 crianças, a mae está ausente no desenho de 2 primog~ 

nitos e um se gundo filho. 
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27. Dimensão do Sujeito 

Tabela 79 

Dimensão do Sujeito de acordo com a Idade 

-- -- -
- -1 

- - -- ---- -~ _. - -

Idade 

Dimensão 

do 7 anos 8 anos 9 anos Total 

Sujeito 
F % F % F % F % 

-- - . -- - 1- - -

Inferior a 3 
centímetros 54 50,47 33 37,93 14 19,72 101 38,11 

Entre 3 e 6 
centímetros 31 28,97 32 36,78 34 47,89 97 36,61 

Entre 6 e 9 
centímetros 18 16,82 17 19,54 17 23,94 52 19,62 

Superior a 9 
centímetros 4 3,74 5 5,75 6 8,45 15 5,66 

-:--

Total 107 100,00 87 100,00 71 100,00 265* 100,00 

17,54 gl 6 p L 0,01 

* -Da amostra de 300 crianças, 35 nao se r epre sentaram graficamente (15 de 

7 anos, 14 de 8 anos e 6 de 9 anos). 
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Tabela 80 

Dimensão do Sujeito de acordo com o Sexo 

Sexo 

Dimensão do Sujeito Masculino Feminino Total 

F i. F i. F i. 

Inferior a 3 centímetros 61 48,41 40 28,78 101 38,11 

Entre 3 e 6 centímetros 44 34,92 53 38,13 97 36,61 

Entre 6 e 9 centímetros 18 14,29 34 24,46 52 19,62 

Superior a 9 centímetros 3 2,38 12 8,63 15 5,66 

Total 126 100,00 139 100,00 265* 100,00 

14,92 gl 3 p t.... 0,01 

* Da amostra de 300 c r~anças, 35 nao se r epresentaram graficamente (16 do 

sexo mas culino e 19 do sexo feminino). 



Tabela 81 

Dimensao do Sujeito de acordo com a Ordem de 

Nascimento 

Ordem de Nascimento 

Dimensão do Sujeito Primogênito 29 Filho 

F I % F ! % 

I 

Inferior a 3 centímetros 52 33,12 49 45,37 

Entre 3 e 6 centímetros 64 40 ,76 33 30,56 

Entre 6 e 9 centímetros 30 19 ,11 22 20,37 

Superio a 9 centímetros 11 7,01 4 3,70 

Total 157 
1

100 ,00 108 100,00 

5,62 gl 3 nao significativo 

* 
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Total 

F % 

101 38,11 

97 36,61 

52 19,62 

15 5,66 

265* 100,00 

Da amostra de 300 crianças, 35 nao se representaram graficamente (22 

primogênitos e 13 segundos filhos). 
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28. Dimensão do Irmão (ã) 

Tabela 82 

Dimensão do Irmão (ã) de acordo com a Idade 

Idade 

Dimensão 

do 7 anos 8 anos 9 anos Total 

Irmão (ã) 
F % F % F % F % 

Inferior a 3 
centímetros 63 53,39 39 39,39 18 24,00 120 41 ,10 

Entre 3 e 6 
centímetros 40 33,90 41 41,42 37 49,33 118 40,41 

Entre 6 e 9 
centímetros 10 8,47 17 17,17 17 22,67 44 15,07 

Superior a 9 
centímetros 5 4,2~ 2 2,02 3 4,00 10 3,42 

Total 118 100,OC 99 100,00 75 100,00 292* 100,00 

19,92 gl 6 p t... 0,01 

," . -
Da amostra de 300 cr~anças , o ~rmao (ã) es tá ausente no desenho de 8 

crianças (4 de 7 anos, 2 de 8 anos e 2 de 9 anos). 
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Tabela 83 

Dimensão do Irmão (ã) de acordo com o Sexo 

Sexo 

Dimensão do Irmão (ã) Masculino Feminino Total 
-

i 

I 
F % F % F % 

i 

Inferior a 3 cent í metros 66 48,17 54 ! 34,84 120 41,10 

f--

Entre 3 e 6 ce.ntímetros 51 37,23 67 43 , 22 118 40,41 

Entre 6 e 9 centímetros 19 13,87 25 16,13 44 15,07 

Superior a 9 centímetros 1 0,73 9 5,81 100 3 ,42 

--- ------- - --

Total 137 100,°°1 155 100,00 292* 100,00 

x2 
= 9,51 gl 3 p ~ 0,05 

* Da amostra de 300 crianças, o ~rmao . (ã) es tá ausente no desenho de 8 

crianças (5 do sexo masculino e 3 do sexo feminino). 
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Tabela 84 

Dimensão do Irmão (ã) de acordo com a Ordem de Nascimento 

Ordem de Nascimento 

Dimensão do Irmão(ã) Primogênito 29 Filho Total 

F % F % F % 

Inferior a 3 centímetros 73 41,48 47 40 , 52 120 41 ,10 

Entre 3 e 6 centímetros 73 41 , 48 45 38,79 118 40 , 41 

Entre 6 e 9 centímetros 24 13 ,6 3 20 17,24 44 15 , 07 

Superior a 9 centímetros 6 3,41 4 3,45 10 3,42 

- --

Total 176 100,00 116 100 , 00 292* 100 ,00 

----- o 

o 74 gl 3 nao significativo 

'Ic 
Da amostra de 300 cr~anças, o ~rmao (ã) está ausente no desenho de 8 

crianças (3 primogênitos e 5 segundos filhos ). 



29 . Tempo Utilizado para Desenhar ~ Pai 

Tabela 85 

Tempo Utilizado para Desenhar o Pai de acordo com 

a Idade 

------- _.- - --_.- - ---- -
Idade 

Tempo Utiliza .,---

do para Dese-=-
r--- .-

7 anos 8 anos 9 anos 
nhar o Pai 

F I % F % F % 

Inferior a 30 

segundos 36 29,75 22 21,78 3 3,90 

Entre 30 e 60 
segundos 49 40,50 41 40,60 21 27 , 27 

Entre 60 e 90 

segundos 24 19,83 28 27 ,72 22 28,57 

Entre 90 e 120 

segundos 5 4,13 9 8,91 12 15,58 

Superior a 120 

segundos 7 5 , 79 1 0,99 19 24 ,68 

Total 121 100,Oe 101 100,00 77 100,00 

56 ,88 gl = 8 PL. 0,001 

* O pai está ausente no desenho de uma criança de 7 anos. 

260 

Total 

F % 

61 20,40 

111 37 , 12 

74 24 , 75 

26 8 , 70 

27 9,03 

299* 100,00 



Tabela 86 

Tempo Utilizado para Desenhar o Pai de acordo com o 

Sexo 

Sexo 

Tempo Utilizado para 
Masculino Feminino 

Desenhar o Pai 

F % F % 

Inferior a 30 segundos 32 22,69 29 18,35 

Entre 30 e 60 segundos 44 31,21 67 42,41 

Ent r e 60 e 90 se gundos 38 26,95 36 22,78 

Entre 90 e 120 segundos 13 9,22 13 8,23 

Superior a 120 segundos 14 9,93 13 8,23 

To tal 141 100 ,00 158 100,00 

4 ,05 g l 4 não s igni f icativo 

1, 
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Total 

F % 

61 20,40 

lU 37,12 

74 24,75 

26 8,70 

27 9 ,03 

299* 100,00 

O pa~ esta ausente no desenho de uma c r ~ança do sexo ma sc ul i no. 



Tabela 87 

Tempo Utilizado para Desenhar o Pai de acordo com 

a Ordem de Nascimento 

- - -

Ordem de Nascimento 

Tempo Utilizado para 
Primo gênito 29 Filho 

Desenhar o Pai -- -- --
F % F % 

-

Inferior a 30 se gundos 33 18,44 1 28 23 ,33 

Entre 30 e 60 segundos 63 35 , 19 48 40,00 

Entre 60 e 90 segundos 47 26,26 27 22,50 

Entre 90 e 120 se gundos 16 8,94 10 8 , 33 

Superior a 120 se gundos 20 ll , 17 7 5 , 84 

Total 179 100 , 00 120 100,00 

3 , 99 gl 4 nao significativo 

* O pai está ausente no desenho de um 29 filho . 

262 

----

Total 

F % 
- -

61 20,40 

III 37 , 12 

74 24 , 75 

26 8 , 70 

27 9,03 

299* 100 , 00 



. 

30. Tempo Utilizado para Desenhar ~ Mãe 

Tabela 88 

Tempo Utilizado para Desenhar a Mãe de acordo com 

a Idade 

Tempo Utiliz~ Idade 

do para Dese-
nhar a mãe 7 anos 8 anos 9 anos 

F % F % F % 

Inferior a 30 
segundos 31 25,83 19 19,00 6 7,79 

Entre 30 e 60 
segundos 57 47,50 43 43,00 24 31,17 

Entre 60 e 90 
segundos 16 13 ,33 25 25,00 20 25,97 

Ent re 90 e 120 
segundos 11 9,17 8 8, 00 12 15 , 59 

-- --
Superior a 120 

segundos 5 4,17 5 5,00 15 19,48 

Total 120 100,00 100 100,00 77 100 ,00 

. 

34 ,1 2 gl 8 pt:...0,OOl 
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Total 

F % 

56 18,85 

124 41,75 

61 20,54 

31 10,44 

25 8,42 

297* 100,00 

* -A mae está ausente no desenho de 3 crianças (duas de 7 anos e uma de 

8 anos) . 



Tabela 89 

Tempo Utilizado para Desenhar a Mãe de acordo com 

o Sexo 

Sexo 

Tempo Util izado para 
Masculino Feminino 

Desenhar a Mãe 

F % I F % 
I 

Inferior a 30 segundos 25 17,99 31 19,62 

Entre 30 e 60 segundos 63 45,32 61 38,61 

Entre 60 e 90 segundos 28 20,15 33 20,88 

Entre 90 e 120 segundos 11 7,91 20 12,66 

Superior a 120 se gundos 12 8,63 13 8,23 

-

Total 139 100,00 158 100,00 

2,53 gl 4 nao significativo 

Total 

F I 
I 

I : 
56 

124 

61 

31 

25 

297* 

'1\ 

A mãe está ausente no desenho de 3 crianças do sexo masculino. 
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% 

18,85 

41 ,75 

20,54 

10 ,44 

8,42 

100,00 



Tabela 90 

Tempo Utilizado para Desenhar a Mãe de acordo com a 

Ordem de Nascimento 

Ordem de Nascimento 

Tempo Utilizado para 

Desenhar a Mãe 
Primogênito 29 Filho 

F i. F i. 

Inferior a 30 segundos 30 16,95 26 21,67 

Entre 30 e 60 segundos 70 39,55 54 45,00 

Entre 60 e 90 segundos 39 22,03 22 18,33 

Entre 90 e 120 segundos 22 12,43 9 7,50 

Superior a 120 se gundos 16 9,04 9 7,50 

Total 177 100,00 120 100,00 

3,69 g l 4 -nao si gnificativo 
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Total 

F i. 

56 18,85 

124 41,75 

61 20,54 

31 10,44 

25 8,42 

297 * 100,00 

* A mãe es t á ausente no desenh o de 3 cr~an ças (dois primo gênitos e um 

s egundo filho ). 



31. Tempo Utilizado para Desenhar ~ Sujeito 

Tabela 91 

Tempo Utilizado para Desenhar o Sujeito de acordo 

com a Idade 

Tempo Uti1iz~ Idade 

------ -- --
do para Dese- 7 anos 8 anos 9 anos 
nhar o Sujei-

~l % ~ to F % 
I % I 

-- - - -- -----
Inferior a 30 r:: 12 segundos 35 32,71 30 16,90 
-- - --
Entre 30 e 60 
segundos 44 41,12 36 41,38 24 33,80 

- - ---
Entre 60 e 90 
se gundos 23 21,50 13 14,94 13 18,31 
-- -- -- -- - --
Superior a 90 
segundos 5 4 , 67 8 9,20 22 30,99 

-

Total 107 100,00 87 100,00 71 100 ,00 

30,78 gl 6 p L 0,001 

* 
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Total 

F % 

I 

77 29,06 

104 39,24 

49 18,49 

35 13 ,21 

265* 100,00 

Da amostra de 300 crianças, 35 nao se representaram graficamente (15 

de 7 anos, 14 de 8 anos e 6 de 9 anos). 



Tabela 92 

Tempo Utilizado para Desenhar o Sujeito de acordo com 

o Sexo 

Sexo 

Tempo Utilizado para 
Masculino Feminino 

Desenhar o Sujeito 
F % F % 

Inferior a 30 segundos 40 31,74 37 26 , 62 

Entre 30 e 60 segundos 51 40 , 48 53 38 , 13 

Entre 60 e 90 segundos 19 15,08 30 21 ,58 

Superior a 90 segundos 16 12,70 19 13,67 

.-

Total 126 100,00 139 100,00 

2,24 gl 3 nao significativo 

k 
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Total 

F % 

77 29,06 

104 39 , 24 

49 18 , 49 

35 13,21 

265* 100,00 

Da amos t ra de JOG cri an<.; âs, 35 nao s e r e presen t' ii l-;:,; m graf icamente (16 

do sexo masculino e 19 do sexo feminino) . 



Tabela 93 

Tempo Utilizado para Desenhar o Sujeito de acordo 

com a Ordem de Nascimento 

. 
Ordem de Nascimento 

Tempo Utilizado para 
Primogênito 29 Filho 

Desenhar o Suje ito 

F % F % 

----
I 

Inferior a 30 s egundos 41 26,12 36 33 ,33 

-

Entre 30 e 60 s egundos 64 40,76 40 37,04 

- ------ .- - -- ---1------

Entre 60 e 90 s egundos 28 17 ,83 21 19,44 

Superior a 90 s egundos 24 15,29 11 10,19 

Total 
- ---- -- -- -

~oo .o~ 
---- ------

157 108 100,00 

- -

2,72 gl J nao significativo 
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Total 

F % 

77 29,06 

104 39,24 
---

49 18,49 

35 13 ,21 

265* 100,00 

:k 
Da amostra de 300. crianças, 35 nao se representaram graficamente (22 

primogênitos e 13 segundos filhos). 



32. Tempo Utilizado para Desenhar ~ Irmão (ã) 

Tabela 94 

Tempo Utilizado para Desenhar o Irmão (ã) de 

acordo com a Idade 

Idade 
Tempo Uti1iz~ 
do para Dese- 7 anos 8 anos 9 anos 

nhar o Irmão 
(ã) F % F % F % 

-- _. - ---
Inferior a 30 

segundos 33 27,97 31 31,31 10 13,33 

--
Entre 30 e 60 
segundos 59 50,00 45 45,46 29 38,67 

Entre 60 e 90 

segundos 20 16,95 16 16,16 15 20,00 

Superior a 90 

segundos 6 5,08 7 7 , 07 21 28,00 

Total n8 100,00 99 100,OC 75 100,00 

31,03 gl 6 p t:.. 0,001 
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Total 

F % 

74 25,34 

133 45,55 

51 17,47 

34 11,64 

292* 100,00 

1< O irmao (ã) esti ausente no desenho de 8 r r1an ças (4 de 7 anos, 2 de 

8 anos e 2 de 9 anos ) . 



Tabe la 95 

Tempo Utilizado para Desenhar o Irmão Cã) de acordo 

com o Sexo 

Sexo 

Tempo Utilizado para 
Masculino Feminino 

Desenhar o IrmãoCã) 

F % F % 
I 

--- - - - -

Inferior a 30 segundos 38 27,74 36 23,23 

--- --
Entre 30 e 60 segundos 61 44,52 72 46,45 

-- ---- - - --

Entre 60 e 90 segundos 22 16,06 29 18,71 

-- t- -r 

Superior a 90 se gundos 16 11 ,68 18 11,61 

Total 137 100,00 155 100,00 

0.,93 gl 3 nao significativo 
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Total 

F % 

74 25,34 

133 45,55 

51 17 ,47 

34 11 ,64 

292* 100,00 

* O ~rmao <ã2 está ausente no desenho de 8 crianças C5 do sexo masculino 

e 3 do sexo feminino) . 



Tab.e la 96 

Tempo Utilizado para Desenhar o Irmão (ã) de acordo 

com a Ordem de Nascimento 

Ordem de Nascimento 
Tempo Utilizado para 
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Desenhar o Irmão(ã) Primogênito 29 Filho Total 

F i. F i. F i. 

Inferior a 30 segundos 42 23,87 32 27,59 74 25,34 

Entre 30 e 60 segundos 82 46,59 51 43,96 133 45 , 55 

Entre 60 e 90 segundos 31 17,61 20 17,24 51 17,47 

Superior ' a 90 segundos 21 11,93 13 11,21 34 11,64 

---- -

Total 176 100 ,00 116 100,00 292* 100,00 

- -- -

0,52 gl 3 nao significativo 

", 
O ~rmao ( ã) es ta ausente no desenho de 8 cr ~anças (3 primogênitos e 5 

segundos filhos). 

1 
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33. Localização do Pai em Relação aos Demais Membros da Familia Nuclear 

wcalização 

Tabela 97 

Localização do Pai em Relação aos Demais Membros da 

Família Nuclear de acordo com a Idade 

do Idade 
Pai em rela -

ção aos demais 7 anos 8 anos 9 anos Total 

membros da Fa l I I 1 -
mília Nuclear F 

I 
% 

I 
F 

I 
% I F % F % 

Entr e a Mãe e I I 

o Suj ei to 17 14 ,78 9 9,18 8 10,53 34 11,76 

Entre a Mae e 
o Irmão (ã) 19 16,52 12 

I 
12,25 10 13,16 41 14,19 

Entre o Sujei.. 
\ to e o Irmão 9 7,83 5 5,10 6 7,89 20 6,92 

(ã) 

Ao lado da 

Mãe 48 41 ,74 49 50 , 00 37 48,68 134 46,37 

Ao lado do 

Sujeito 7 6,09 12 12,25 5 6,58 24 8,30 

Ao lado do 
Irmão(ã) I 15 13 ,04 11 11 ,22 10 13 ,16 36 12,46 

Total 
1

115 100,00 98 100 ,00 76 100,00 289* 100,00 

--- .-

x2 
= 6,8] gl = 10 nao significativo 

* Da amostra de 300 crianças, não constam 11 sujeitos, pelos seguintes mo 

tivos: o pai está ausente no desenho de uma criança de 7 anos ; uma cr~ 

ança de 8 anos desenhou apenas o pai; 5 crianças (4 de 7 anos e 1 de 9 

anos) desenharam o pai entre um membro da família nuclear e um persona

gem não pertencente ã ela; uma criança de 8 anos desenhou-o entre pers~ 

nagens nao pertencentes à família nuclear e 3 crianças (2 de 7 anos e 1 

de 8 anos) desenharam-no ao lado de um personagem não pertencente à fa

mília nuclear. 



Tabela 98 

Localização do Pai em Relação aos Demais Membros da Família 

Nuclear de acordo com o Sexo 

Sexo 
Localização do Pai em 
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relação aos Demais membros Masculino Feminino Total 

da Família Nuclear 
F % F % F % 

Entre a Mãe e o Sujeito 19 13 ,87 15 9,87 34 11,76 

Entre a Mãe e o Irmão(ã) 13 9 ;49 28 18,42 41 14,19 

Entre o Sujeito e o Irmão (ã) 12 8,76 8 5,26 20 6,92 

Ao lado da Mãe 63 45,98 71 46,71 134 46,37 

Ao lado do Sujeito 12 8,76 12 7,90 24 8,30 

Ao lado do Irmão(ã) 18 13 ,14 18 11,84 36 12,46 

Total 137 100 , 00 152 100,00 289* 100,00 

2 -x = 6 4] gl = 5 nao slgulflcatlvo 
i, 

Da amostra de 300 crianças, nao constam 11 suje itos, pelos seguintes mo 

tivos: o pai está ausente no desenho de uma criança do sexo masculino; 

uma c riança do sexo mas c ulino des enhou apenas o pai; 5 crianças (2 do 

sexo masculino e 3 do sexo feminino) desenharam o pai entre um membro 

da família nuclear e um personagem não pe rt encente ã ela; uma criança 

do sexo feminino desenhou-o entre personage ns nao pertencentes ã famí _ 

lia nuclear e 3 c. rianças (2 do sexo feminino e 1 do sexo masculino) de

senharam-no ao lado de um personagem não pertencente ã família nuclear. 



-

Tabela 99 

Localização do Pai em Relação aos Demais Membros da Família 

Nuclear de acordo com a Ordem de Nascimento 

-- -
Ordem de Nascimento 

Localização do Pai em re la- - - - --
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çao aos demais Membros da Primo gênito 29 Filho Total 
Família Nuclear 

F % F % F % 
-~--- -- -

Entre a Mãe e o Sujeito 23 13,45 11 9,32 34 11,76 

Entre a Mãe e o Irmão(ã) 23 13 ,45 18 15,26 41 14,19 

Entre o Sujeito e o Irmão(ã) 13 7,60 7 5,93 20 6,92 

Ao lado da Mãe 76 44,44 58 49,15 134 46,37 

Ao lado do Sujeito 16 9,36 8 6,78 24 8,30 

Ao lado do IrmãoCã) 20 11,70 16 13 ,56 36 12,46 

Total 171 100,00 118 100,00 289* 100,00 

·~i = 2,53 gl -= 5 nao significativo 

* .-
Da amostra de 300 cr~anças , nao constam 11 sujeitos , pelos seguintes m~ 

tivos: o pai está ausente no desenho de um segundo filho; um primogêni 

to desenhou apenas o pai; 5 crianças (4 primogênitos e 1 segundo filho) 

desenharam o pai entre um membro da família nuclear e um personagem nao 

pertencente ã ela; um primogênito desenhou-o entre personagens não per

tencentes ã família nuclear e 3 crianças (2 primogênitos e 1 segundo f~ 
lho) desenharam-no ao lado de um personagem não pertencente ã família 
nuclear. 
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34. Localização da Mãe em Relação aos Demais Membros da Família Nuclear 

Tabela 100 

Localização da Mãe em Relação aos Demais Membros da Família 

Nuclear de acordo com a Idade 

Localização da Idade 

Mãe em relação 
aos demais Mem 7 anos 8 anos 9 anos Total 

... -
bros da Fam~-
lia Nuclear F % F % F % F % 

Entre o Pai e 
o Sujeito 20 17,39 21 21,65 17 22,67 58 20,21 

Entre o Pai e 

o Irmão(ã) 37 32,17 33 34,02 24 32,00 94 32,75 

Entre o Sujei-
to e o Irmão 9 7 ,83 10 10,31 9 12,00 28 9,76 (ã) 

Ao lado do 
Pai 29 25,22 15 15,46 12 16,00 56 19,51 

Ao lado do 

Suje ito 11 9,56 5 5,16 5 6,66 21 7,32 

Ao lado do 

Irmão (ã) 9 7,83 13 13,40 8 10,67 30 10,45 

Total 115 100,00 97 100,00 75 100,00 287* 100,00 

i = J,93 gl = 10 nao significat ivo 

Da amostra de 300 c rianças, nao constam 13 su jeitos) pelos seguintes mo 

tivos : a mae esta ausente no desenho de 3 cr ianças (2 de 7 anos e 1 de 

8 anos); ela está isolada no desenho de 2 criança s de 8 anos; 7 cr~an _ 

ças (4 de 7 anos, 1 de 8 anos e 2 de 9 anos) desenharam-na entre um mem 

bro da família nu cl ear e um personagem não pertencente ã ela e uma cr~

ança de 8 anos de senhou-a entre personagens nã.o pertencentes a família 

nuclear. 



Tabela 101 

Localização da Mãe em Relação aos Demais Membros da Família 

Nuclear de acordo com o Sexo 

Sexo 
Localização da Mãe em 

r--
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relação aos demais Membros Masculino Feminino Total 
da Família Nuclear ~. 

F % F % F % 

.- - 1--- --,-

Entre o Pai e o Sujeito 23 17,04 35 I 23,03 58 20,21 

Entre o Pa i e o Irmão (ã) 47 34,81 47 30,92 94 32,75 

Entre o Sujeito e o Irmão 
(ã) 15 11,11 13 8,55 28 9,76 

Ao lado do Pai 24 17,78 32 21,05 56 19,51 

------ -

Ao lado do Sujeito 14 10,37 7 4,61 21 7,32 

Ao lado do Irmão(ã) 12 8,89 18 11,84 30 10,45 

Total 135 100,00 152 100,00 287* 100 , 00 

:i : 6,31 gl -== 5 nao significativo 

* Da amostra . -
de 30Q cr~anças, nao constam 13 sujeitos. pelos seguintes 

motivos: a mae está ausente no desenho de 3 crianças do sexo masculino ; 

ela está isolada no desenho de 2 crianças (uma de cada sexo); 7 crianças 

(3 do sexo masculino e 4 do sexo feminino) desenharam-na entre um mem

bro da família nuclear e um personagem nao pertencente a ela e uma cr~-
-ança do sexo feminino desenhou-a entre personagens nao pertencentes -a 

famíl ia nuclear. 



Tabela 102 

Localização da Mãe em Relação aos Demais Membros da Família 

Nuclear de acordo com a Ordem de Nascimento 

Ordem de Nascimento 
Localização da Mãe em rela-
-

277 

çao aos demais Membros da Primogênito 29 Filho Total 

Família Nuclear 
F % F % F % 

Entre o pai e o Sujeito 41 23,84 17 14,78 58 20,21 

Entre o Pai e o Irmão(ã) 45 26,16 49 42,61 94 32,75 

Entre o Sujeito e o Irmão 14 8,14 14 12,17 28 9,76 
(ã) 

Ao lado do Pai 36 20,93 20 17 ,3 9 56 19,51 

Ao lado do Sujeito 13 7,56 8 6,96 21 7,32 

Ao lado do Irmão(ã) 23 
I 

13,37 7 6,09 30 10 , 45 

--

Total 172 100,00 115 100,00 287* 100 ,00 

-- - - - -
x2 

= 13,61 gl = 5 P L 0,02 
-]( 

Da amostra de 300 crianças, nao onstam 13 sujeitos, pelos seguintes mo 

tivos: a mãe esta ausente no desenho de 3 cr ianças (2 primogênitos e 1 

segundo filho) ; ela esta isolada no desenho de 2 crianças (1 primogêni

to e 1 segundo filho); 7 crianças (4 primogênitos e 3 segundos filhos) 

-nao desenharam-na ent re um membro da família nuclear e um personagem 

pertencent e ã ela e um segundo filho desenhou-a entre personagens 

pertencentes ã família nuclear . 

nao 
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35. Localização do Sujeito em Relação aos Demais Membros da Família 

Nuclear. 

-

Tabela 103 

Localização do Sujeito em Relação aos Demais Membros da 

Família Nuclear de acordo com a Idade 

-- - ------
Localização do Idade 

---

Sujeito em r~ 
7 anos 8 9 Total lação aos de- anos anos 

mai s Membros 
da Família F % F % F % F % 

u cl ear i ~---- -- - - -

Entre o Pai e 
a Mãe 7 6,60 5 5,88 3 4, 29 15 5,75 

----
Entre o Pai e 
o Irrnão(ã) 17 16,04 13 15,30 8 11 ,43 38 14,56 

.---- ----- -- --
Entr e a Mãe e 

o Irmão(ã ) 21 19,81 20 23,53 17 24,28 58 22,22 

-----
Ao lado do 
Pai 10 9,43 8 9,41 9 12,86 27 10,34 _. 
Ao lado da 
Mãe 13 12,27 11 12,94 10 14,28 34 13 , 03 

Ao lado do 
Irmão(ã) 38 35,85 28 32,94 23 32,86 89 34,10 

Total 106 100,OC 85 100,00 70 100,00 261* 100 , 00 

- - -- ------ l-- .---

x2 
= 2,41 gl = lO. nao significativo 

* Da amostra de 300 crianças, nao constam 39 sujeitos, pelos seguintes mo 

tivos: 35 crianças (15 de 7 anos, 14 de 8 anos e 6 de 9 anos) não se re 

pr esentaram graficamente; 3 crianças (1 de 7 anos e 2 de 8 anos) dese -

nharam-se entre um membro da f~lia nuclear e um personagem não perte~ 

cente ã ela e uma criança de 9 anos desenhou-se ao lado de um persona -

gem não pertencente ã família nuclear. 



Tabela 104 

Localização do Sujeito em Relação aos Demais Membros 

da Família Nuclear de acordo com o Sexo 

Sexo 
Localização do Sujeito em 
relação aos demais Membros Masculino Feminino 
da Família Nuclear 

F % F % 

Entre o Pai e a Mãe 11 8,87 4 2,92 

Entre o Pai e o Irmão(ã) 16 12,90 22 16,06 

Entre a Mãe e o Irmão (ã) 29 23,39 29 21,17 

Ao lado do Pai 16 12,90 11 8,03 

Ao lado da Mãe 13 10,49 21 15,33 

Ao lado do Irmão(ã) 39 31,45 50 36,49 

Total 124 100,00 137 100,00 

- - - --- ~ -~ ----

g l = 5 nao significativo 
'4', 
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Total 

F % 

15 5 , 75 

38 14,56 

58 22,22 

27 10,34 

34 13 ,03 

89 34,10 

261* 100,00 

Da amostra de 300 c.r~anças, não constam 39 suje itos, pelos seguintes mo 

tivos: 35 crianças (16 do sexo masculino e 19 do sexo feminino) nao se 

representaram graficamente; 1 crjanças (2 do sexo masculino e 1 do sexo 

feminino) desenharam-se entre um membro da família nuclear e um person~ 

gem nao pertencente ã ela e uma criança do sexo feminino desenhou-se ao 

lado d um personagem nao pertencente ã família nuclear. 



Tabela 105 

Localização do Sujeito em Relação aos Demais Membros da 

Família Nuclear de aco r do com a Ord em de Nascimento 

Ordem de Nascimento I Localização do Sujeito em 

relação aos demais Membros Primogênit o 29 Filho 
da Famí l ia Nuc lear f------- - -- I 

I F % F I % I I - _ . -- .--
I 

Entre o Pa i e a Mãe 8 I 5 ,16 + 60 1 

I 
Entre o Pai e o Irmão(ã) 27 

1 
17 ,42 11 10,38 

Mãe Irmão( ã ) 
I 

Entr e a e o 45 29 , 03
1 

13 12,26 

I I 
Ao lado do Pai 19 12,26 8 7,55 

I -

Ao lado da Mãe 15 9,68 19 17,93 

Ao lado do Irmão(ã) 41 26,45 48 45,28 

Total 

1

155 100,00 106 100 ,00 

x2 = 21,52 gl = 5 p L 0,001 
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Total 

F % 

15 5,75 

38 14,56 

58 22,22 

27 10 , 34 

34 13 ,03 

89 34,10 

261* 100,00 

* Da amostra de 300 crianças , não constam 39 sujeitos, pelos seguintes mo 

tivos: 35 crianças (22 primogênitos e 13 segundos filhos ) não se repre

sentaram graficamente; 3 crianças (2 primogênitos e 1 segundo filho) de 

senharam-se entre um membro da família nuclear e um personagem não per

tencente à ela e um segundo filho desenhou-se ao lado de um personagem 

não pertencente ã família nucl ear. 



36. Loca l ização do I rmão (ãl ~ Re l ação aos Demais Memhros da 

Família Nuclear 

Tabela 106 

Localização do Irmão Cã) em Re l ação aos Demais Membros 

da Famí l ia Nu clear de a cordo com a Idade 

- ---

Localização do Id ade 
Irmão em re l a 
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ção aos demais 7 anos 8 anos 9 anos Total 
membros da Fa-
mília Nuclear F % F % F % F % 

Entre o Pai e 
a Mãe 11 10, 00 11 11 , 22 12 16,44 34 12 ,10 

Entre o Pa i e 
o Su je ito 17 15,45 6 6,12 11 15,07 34 12 , 10 

Ent re a Mãe e 
o Su je ito 32 29,09 31 31 , 63 17 23 , 29 80 28, 47 

I 

Ao lado do 
Pai 13 11 , 82 11 11 , 23 4 5,48 28 9,96 

- - ---- - - --f-- -- -

Ao lad o da 
Mãe 11 10,00 14 14 , 29 10 13, 70 35 12 ,46 

Ao lado do 
Suj e ito 26 23 ,64 25 25,51 19 26,02 70 24,91 

I 
To tal I 110 100 ,00 98 100 , 00 1 73 100 , 00 281* 100, 00 

-- , ~ , -
10,11 g l = 10 nao significativo 

* Da amostra de 300 crianças, não constam 19 sujeitos , pelos seguint es mo 

tivos : o irmão Cã) está ausente no desenho de 8 crianças (4 de 7 anos , 

2 de 8 anos e 2 de 9 anos) ; ele está isolado no desenho de uma cr i ança 

de 8 anos ; 7 crianças (5 de 7 anos e 2 de 9 anos) desenhél.ram-no ent re 

um membro da família nuclear e um persona gem não pertencente ã ela; uma 

criança de 7 anos desenhou-o entre personagens não pertencentes ã famí 

lia nuclear e 2 crianças de 7 anos desenharam-no ao lado de um persona 

gem não pertencente ã família nuclear. 



Tabela 107 

Localização do Irmão (ã) em Relação aos Demais Membros 

da Família Nuclear de acordo com o Sexo 

--- -------------- - - -- ._-

I Localização Irmão 
Sexo do em -

i relação aos demais Membros Masculino Feminino 
da Família Nuc l ear 

To t al 
, -- -- r-

F % F I % F I 
- , -t , 

Entre o Pai e a Mãe 15 11 ,36 1 19 I 12,75 34 

- - - - - -~ -

Entre o Pai e o Sujeito 17 12,88 17 11 ,41 34 , 

I 

Entre a Mãe e o Sujeito 35 26,52 45 30 , 20 80 
I 

I 

Ao lado do Pai 10 I 7, 58 1 18 12 ,08 28 

I 

lado da Mãe 23 
I 

17,42 12 8,06 35 Ao I 

Ao lado do Sujeito 32 24 , 24 38 25,50 70 
- - --- i I 

I 

__ o 

% 

12,10 

-

12,10 

28,47 

9,96 

12,46 

24,91 

I Total 132 ' 100 00 1 
149 100,00 281* I ' I 1

100 ,00 
I i ___ o 

- -

x2 
= 6,9J gl = 5 nao significativo 

* Da amostra de 300 crianças, no constam 19 sujeitos, pelos seguintes mo-

tivos: o irmão (ã) está ausente no desenho de 8 cri~nças (5 do sexo mas 

culino e 3 do sexo feminino); ele está isolado no desenho de uma cr~an

ça do sexo masculino; ] crianças (4 do sexo masculino e 3 do sexo femi

nino) desenharam-no entre um membro da família nuclear e um personagem 

nao pertencente ã ela; uma criança do sexo feminino desenhou-o entre 

personagens nao pertencentes ã família nuclear e 2 crianças do sexo fe

minino desenharam-no ao lado de um personagem não pertencente ã família 

nuclear. 



Tabela 108 

Localização do Irmão (~) em Relação aos Demais Membros da 

Família Nuclear de acordo com a Ordem de Nascimento 

Localização do Irmão 
Ordem de Nascimento 

em 

283 

relação aos demais Membros 
Primogênito 

da Família Nuclear 
29 Filho To t al 

F % F % F % 

Entre o Pai e a Mãe 18 10,65 16 14,29 34 12,10 

En tre o Pai e o Sujeito 24 14,20 10 8,93 34 12 , 10 

Entre a Mãe e o Sujeito 38 22,49 42 37 ,50 80 28,47 

Ao lado do Pai 13 7,69 15 13 ,39 28 9,96 

Ao lado da Mãe 25 14,79 10 8,93 35 12 , 46 

Ao lado do Sujeito 51 30,U 19 16,96 70 24 , 91 

* 

Total 169 100,Oe 112 100 , 00 281* 100,00 

2 
X = 16, 3 9 gl = 5 p < 0,01 

Da amostra de 300 crianças, nao c onstam 19 sujeitos, pelos seguintes mo 

tivos: o irmão (ã) esta ausent e no desenho de 8 crianças (3 primogênitos 

e 5 segundos filhos); ele e sta isolado no desenho de um primogênito; 7 

crianças (4 primo gênitos e 3 se gundos f ilho s ) desenharam-no entre um me~ 

bro da família nuc lear e um pe rsonagem nao pertencente ã ela; um primo

gênito desenhou-o entre personagens não pe rtencentes ã família nuclear 

e 2 crianças (1 primogênito e 1 segundo f ilho desenharam-no ao lado de 

um personagem nao pertencent e ã família nu clear. 
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37. Distância entre ~ Pai ~ ~ Sujeito 

Tabela 109 

Distância entre o Pai e o Sujeito de acordo com a 

Idade 

---- ----

Distância en- I dade 

tre o Pai e. o 7 8 anos 
Sujeito 

anos 9 anos Total 

F 
I 

% F 
I 

% F % F % 

Igual a zero 

(Contato Fí- I 5 4,71 
sico) I 

2 
i 

2,30 2 2,82 9 3,41 

Inferior a 3 
centímetros 50 47 , 17 2 9 33 , 33 26 36,62 105 39,77 

Entre 3 e 6 
centímetros I 26 24 5~ , 31 35,63 19 26 ,76 76 28,79 

Entre 6 e 9 
centímetros 17 16,04 14 16,09 12 16,90 43 16,29 

Superior a 9 
centímetros 8 7 , 5< 11 12,65 12 16,90 31 11,74 

Total 106 100,Oe 87 100 , 00 71 100,00 264* 100,00 
. 

8,92 gl 8 -nao significativo 

-J( 

Da amostra de 300 crianças , nao constam 36 sujeitos, pelos seguintes m~ 

tivos: o pai está ausente no desenho de uma criança de ] anos e 35 crL-
-

anças nao se representaram graf icamente (15 de 7 anos, 14 de 8 anos e 6 

de 9 anos) . 

--



Tabela 110 

Distância entre o Pai e o Sujeito de acordo com o Sexo 

Distância entre o Pai e 

o Sujeito 

Igual a zero 
(Contato Fisico) 

Inferior a 3 centímetros 

Entre 3 e 6 centímetros 

Ent re 6 e 9 cent ímetros 

Superior a 9 centímetros 

To tal 

x2 
= 13 , 45 

;< 

Sexo 

Masculino Feminino 

F % F % F 

7 5 ,60 2 1,44 9 
-

51 40,80 54 38,85 105 

43 34 ,4C 33 23,74 76 

----1------ - -

12 9,60 31 22 ,30 43 

12 9,60 19 13 ,67 31 

125 100,00 139 00,00 264* 

gl = 4 p !.. 0,01 
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Total 

% 

3,41 

39,77 

28,79 

16,29 

11,74 

00,00 

Da amostra de 300 crianças, nao constam 36 sujeitos, pelos seguintes mo 

tivos : o pai est~ ausente no desenho de uma criança do sexo masculino e 

35 crianças nao se representaram graficamente (1.6 do sexo masculino e 

19 do sexo feminino) . 
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Tabela 111 

Distância entre o Pai e o Sujeito de acordo com a 

Ordem de Nascimento 

- ----

Ordem de Nascimento 
Distância entre o Pai 

e o Sujeito Primogênito 29 Filho Total 

F % F % F % 

Igual a zero 

(Contato Físico) 7 4,46 2 1,87 9 3,41 

Inferior a 3 centímetros 67 42,68 38 35,51 105 39,77 

Entre 3 e 6 centímetros 48 30,57 28 26,17 76 28 ,7 9 

Entre 6 e 9 centímetros 23 14,65 20 18,69 43 16,29 

Superior a 9 centímetros 12 7,64 19 17,76 31 11,74 

Total 157 100,00 107 100,00 264* 100,00 

--------

8,68 gl 4 nao significativo 

* Da amostra de 300 crianças, nao constam 36 sujeitos, pelos seguintes mo 

tivos: o pai está ausente no desenho de um 29 filho e 35 crianças não 

se representaram graficamente (22 primogênitos e 13 segundos filhos). 
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38. Distância entre ~ Mãe ~ ~ Sujeito 

Tabela 112 

Distância entre a Mãe e o Sujeito de acordo com o 

Idade 

Distância 
Idade 

entre a Mãe e 7 anos 8 anos 9 anos Total 
o Sujeito 

F % F % F % F % 

Igual a zero 
(Contato Físi 
co) - 4 3,81 1 1,16 7 9,86 12 4,58 

Inferior a 3 
centímetros 63 60,Oe 48 55,81 27 38,03 138 52,67 

Entre 3 e 6 

centímetros 23 21,91 23 26,75 16 22,53 62 23,66 

Entre 6 e 9 
centímetros 10 9,52 12 13,95 l3 18,31 35 l3 ,36 

Superior a 9 
centímetros 5 4,7 f 2 2, 33 8 11,27 15 5,73 

Total 105 100,Oe 86 100,00 71 100,00 262* 100,00 

19,48 gl 8 p < 0,02 

-;'c 

Da amostra de 300 cr ianças, nao cons t am 38 s uj ei t os ,pe 1os s eguint es mo 

tivos : a mae es t á au sent e no desenho de 3 cr ianças (2 de 7 anos e 1 de 

8 anos ) e 35 crlan ças nao se represe nt aram graficamente (15 de 7 anos, 

14 de 8 a nos e 6 de 9 anos) . 
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Tabela 113 

Distânc ia entre a Mãe e o Sujeito de acordo com o Sexo 

Sexo 
Distância en t re a Mãe 

e o Sujeito 
Masculino Feminino Total 

F I % F % F % 

Ig ua l a zero I 
( esontato Físico) 6 4,88 6 4 ,32 12 4 , 58 

Infer i or a 3 centímetros 70 56,91 68 48,92 138 52 ,67 

Entr e 3 e 6 centímetros 26 21,14 36 25,90 62 23,66 

Entre 6 e 9 centímetros 15 12,19 20 14 , 39 35 13 ,36 

Supe rior a 9 centímetros 6 4,88 9 6,47 15 5,73 

Tota l 123 100, 00 139 100,00 262* 100,00 

1 , 98 gl 4 nao significativo 

* Da amostra de 300 crianças, nao constam 38 sujeitos, pelos seguintes mo 

tivos: a mãe esta ausente no desenho de 3 c rianças do sexo masculino e 

35 crianças não se representaram graficamente (16 do sexo masculino e 

19 do sexo feminino). 



Tabela 114 

Distância entre a Mãe e o Sujeito de acordo com a 

Ordem de Nascimento 

Ordem de Nascimento 
Distância entre a Mãe 

e o Sujeito Primogênito 29 Filho 

F % F % 

Igual a zero 
(Contato Físico) 7 4,49 5 4,72 

Inferior a 3 centímetros 77 49,36 61 57,55 

Entre 3 e 6 centímetros 37 23,72 25 23,58 

Entre 6 e 9 centímetros 23 14,74 12 11 ,32 

---- -_.-

Superior a 9 centímetros 12 7,69 3 2,83 

Total 156 100,00 106 100,00 
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Total 

F % 

12 4,58 

138 52,67 

62 23,66 

35 13 ,36 

15 5,73 

262* 100,00 

3,97 gl 4 nao significativo 

Da amostra de 300 crianças, nao constam 38 sujeitos, pelos seguintes mo 

tivos : a mãe es tá ausent e no desenho de 3 cr ianças (2 primogênito s e 1 

seglmdo f i lh o) e 35 cr i anças nao se representaram graficamente (22 pri

mo gênitos e 13 segundos filhos) . 



39 . Distância ente ~ Irmão (ã) ~ ~ Sujeito 

Tabela 115 

Distância entre o Irmão (ã) e o Sujeito de acordo 

com a Idade 

-----

Distância Idade 
entre o Irmão 
(ã) e o Sujei 7 anos 8 anos 9 anos 

to f-- r ---% - -

i F F % F % 
I 
I I-- -- -- --

Igual a zero 
(Contato Fí-

7 6,60 5 5,81 6 8 ,57 sico) 
- --- -- - - -

Inferior a 3 
centímetros 76 71 ,70 61 70,93 40 57,15 

Ent r e 3 e 6 

centímetros 14 13 ,21 14 16,28 12 17,14 

Ent re 6 e 9 
centímetros 3 2,83 1 1,16 6 8,57 

Superior a 9 
centímetros 6 5,66 5 5,82 6 8,57 

-- I---

Total 106 100,00 86 100,00 70 100,00 

I 

9,14 gl 8 nao significativo 

290 

Total 

F % 

18 6,87 
-

177 67,56 

40 15,27 

10 3,81 

17 6,49 

262* 100 ,00 

* -Da amostra de 300 crianças, nao constam 38 sujeitos, pelos seguintes m~ 

tivos : o irmão (ã) está ausente no desenho de 3 crianças (uma de cada i 

-dade), 30 crianças (12 de 7 anos, 13 de 8 anos e 5 de 9 anos) nao se re 

presentaram graficamente e 5 crianças (3 de 7 anos, 1 de 8 anos e 1 de 

9 anos) não desenharam, simultaneamente, nem a s~ nem ao irmão (ã). 



Tabela 116 

Distância entre o Irmão (ã) e o Sujeito de acordo com o 

Sexo 

Sexo 
Distância entre o Irmão(ã) 

e o Sujeito Masculino Feminino 

F % F i. 

Igual a zero 

(contato Físico) 11 8,80 7 5,11 

Inferior a 3 centímetros 83 66 , 40 94 68,61 

Entre 3 e 6 centímetros 18 14,40 22 16,06 

Entre 6 e 9 centímetros 6 4,80 4 2,92 

Superior a 9 centímetros 7 5,60 10 7 ,30 

Total 125 100,00 137 100 , 00 
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Total 

F i. 

18 6,87 

177 67,56 

40 15,27 

10 3,81 

17 6 ,49 

262* 100,00 

2 ,35 gl 4 nao significativo 

Da amostra de 300 cr~anças , nao constam 38 sujeitos , pelos seguintes mo 

tivos : o irmão (ã) está ausente no desenho de 3 crianças (1 do sexo ma~ 

culino e 2 do sexo feminino), 30 crianças (12 do sexo masculino e 18 do 

sexo feminino) nao se representaram graficamente e 5 crianças (4 do se

xo masculino e 1 do sexo feminino) não desenharam , simultaneamente, nem 

a si nem ao irmão (ã). 



Tabela 117 

Distância entre o Irmão (ã) e o Sujeito de acordo com 

a Ordem de Nascimento 

Ordem de Nascimento 
Distância entre o Irmão(ã) 

292 

e o Sujeito Primogênito 29 Filho Total 

F % F % F % 
I , I - I - - - -
I I I 

I gual a Zero 

I (Con ta to Fí s ico) 12 7,74 6 5,61 18 6,87 
-

Inferior a 3 centímetros 107 69,03 70 65,42 177 67,56 

Entre 3 e 6 centímetros 16 10 ,33 24 22 ,43 40 15,27 

--

Entre 6 e 9 centímetros 8 5,16 2 1,87 10 3,81 

Superior a 9 centímetros 12 7,74 5 4,67 17 6,49 

Total 155 100,00 107 100,00 262* 100 ,00 

9 , 33 gl 4 nao significativo 

;, 
Da amostra de 300 crianças, nao constam 38 sujeitos, pelos se guinte mo 

tivos: o irmão (ã) está ausente no desenho de 3 crianças (2 primogên i

tos e 1 segundo filho) , 30 cr i anças (21 primogênitos e 9 segundos fi

lhos) não se representaram graficamente e 5 crianças (1 primogênito e 

4 segundos filhos) não desenharam, simultaneamente, nem a si nem ao 1r 

mão (ã). 
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40. Distância entre o Pai e a Mãe - -- - ---

Tabela 118 

Distânc ia entre o Pai e Mãe de acordo com a Idade 

Idade 
Distância en-
tre o Pai e a 7 anos 8 anos 9 anos Total 

Mãe 
F % F % F % F % 

Igual a zero 
(Contato Fí-
sico) 9 7,50 4 4,00 7 9,09 20 6,73 

Inferior a 3 
centímetros 86 71,66 69 69,00 48 62,34 203 68,35 

Entre 3 e 6 
centímetro s 17 14,17 17 17,00 15 19,48 49 16,50 

Entre 6 e 9 

centímetros 5 4,11 5 5,00 5 6,49 15 5,05 

Superior a 

9 centímetros 3 2, 5C 5 5,00 2 2,60 10 3,37 
-

Total 120 100,00 100 100,00 77 100,00 297* 100,00 

4 ,9 8 gl 8 -nao s igni f i cativo 

;'\ 

Da amost r a de 300 crianças , nao constam 3 sujei t os , pelos s egu i n tes mo-

tivos : a mãe está ausente no desenho de 2 crianças ( 1 de 7 anos e 1 de 

8 anos) e o pai e a mãe estao ausentes, simultaneamen t e , no desenho de 

uma crianças de 7 anos . 
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Tabela 119 

Distância entre o Pai e a Mãe. de acordo com o Sexo 

Sexo 
Distância entre o Pai 

e a Mae Masculino Feminino Total 

F % F I % F % 
- - r -- --

I gual a zero 
(Contato Físic o) 12 8,63 8 5,06 20 6,7J 

Inferior a 3 centímetros 95 68,34 108 68,36 203 68,35 

Entre 3 e 6 centímetros 18 12,95 31 19,62 49 16,50 

---- - - - - -

Entre 6 e 9 centímetros 7 5,04 8 5,06 15 5,05 

---- - --1---- f- -- -

Superior a 9 centímetros 7 5,04 3 1,90 10 3,37 

- -- --- -- - -
Total l39 100,00 158 100,00 297* 100,00 

-

* 

5,55 gl 4 nao significativo 

Da amostra de 300 crianças, nao constam 3 sujeitos, pelos seguintes m~ 

tivos: a mãe está ausente no desenho de 2 crianças do sexo masculino e 

o pa~ e a mãe estão ausentes, simultaneamente, no desenho de uma cr~an 
ça do sexo masculino. 



Tabela 120 

Distância entre o Pai e a Mãe de acordo com a Ordem 

de Nascimento 

Ordem de Nascimento 
Distância entre o 

Primogênito 29 Filho 
Pai e a Mãe 

F % F % 

Igual a zero 

(Contato Físico) 10 5,65 10 8,33 

Inferior a 3 centímetros 120 67,80 83 69,17 

Entre 3 e 6 centímetros 2.9 16,38 20 16,67 

--

Entre 6 e 9 centímetros 9 5,09 6 5,00 

Superior a 9 centímetros 9 5,08 1 0,83 

Total 177 100,00 120 100,00 

- -- ------ ---- -

4,62 gl 4 nao significativo 

1, 
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Total 

F % 

20 6 , 73 

203 68,35 

49 16,50 

15 5,05 

10 3,37 

297* 100,00 

Da amostra de 300 crianças, nao constam 3 sujeitos, pelos seguinte s mo 

tivos: a mãe está ausente no desenho de 2 primogênitos e o pai e a mae 

estão ausentes, simultaneamente , no desenho de um se gundo filho . 



41. Distância entre o Pai e a Irmão Cã) 

-

Tabela 121 

Distância entre o Pai e o Irmao (ã) de acordo com 

a Idade 

Idade 
Distância en-
tre o PAi e o 7 anos 8 anos 9 anos 
IrmãoCã) 

I I F % F % F % 
I r - - - --- --.-O___-

I gual a zero 
(Contato Fí- 4 3,42 4 4,04 5 6,67 sico) 

Inferior a 3 
centímetros 65 55,55 36 36,37 26 34,66 

Entre 3 e 6 
centímetros 34 29 ,06 35 35,35 24 32,00 

Entre 6 e 9 
centímetros 8 6,84 16 16,16 14 18,67 

-- --- ---- ---r--- -l------+-- -
Superior a 9 
centímetros 6 5,13 8 8,08 6 8 , 00 

Total 117 100,00 99 100,00 75 100 , 00 

15,06 gl 8 nao significativo 

296 

Total 

I F % 
I 

13 4,47 

127 43,64 

93 31,96 

38 13 , 06 

20 6,87 

291* 100,00 

-*Da amostra de 300 crianças, nao constam 9 sujeitos , pelos seguintes 

motivos: o pa~ está ausente no desenho de uma criança de 7 anos e o 

irmão Cã) está ausente no desenho de 8 crianças (4 de 7 anos , 2 de 

8 anos e 2 de 9 anos). 



Tabela 122 

Distância entre o Pai e o Irmão (ã) de acordo com o 

Sexo 

Sexo 
Distância entre o Pai e 

o Irmão(ã) Masculino Feminino 

F % F % 

Igual a zero 
6 (Contato Físico) 4,41 7 4,52 

Inferior a 3 centímetros 65 47,80 62 40,00 

Entre 3 e 6 centímetros 37 27,20 56 36,13 

Entre 6 e 9 centímetros 24 17,65 14 9,03 

__ o 

Superior a 9 centíme tros 4 2,94 16 10,32 

Total 136 100,00 155 100,00 

12,6] gl 4 p < 0,02 

"1\ 

29 7 

Total 

F % 

13 4,47 

127 43,64 

93 31,96 

38 13,06 

20 6,87 

291* 100 ,00 

Da amostra de 300 crianças , nao constam 9 suje itos, pelos se guintes mo 

tivos : o pai esti a us ent e no desenho de uma criança do sexo mas culino 

e o irmao (ã) es tá ausente no desenho de 8 crianças (5 do sexo masculi 

no e 3 do sexo feminino), 



Tabela 123 

Distância entre o Pai e o Irmão (ã) de acordo com a 

Ordem de Nascimento 

Distância entre o Pai 

e o Irmão(ã) 

Ordem de Nascimento 

Primogênito 29 Filho 

298 

Total 
-------t- ---L---+----

Igual a zero 
(Contato Físico) 

I nferio r a 3 cen tíme tros 

F 

6 

64 

------------------------+--
Entre 3 e 6 centímetros 64 

Entre 6 e 9 centímetros 26 

Superior a 9 centímetros 16 

Total 176 

13 , 41 

* 

% F 

3,41 7 

36 , 37 1 63 

-1------

36 , 36 29 

14 , 77 1 12 

0,09 4 

I 

100,001 115 

% F % 

6,09 13 4 , 47 

54,78 127 43,64 

25 , 22 93 31 ,96 

10 ,43 38 13,06 

3,48 20 6,87 

100,00 291* 100,00 

gl 4 pL:,.0,Ol 

Da amostra de 300 crianças, nao constam 9 sujeitos , pelos seguintes m~ 

tivos: o pai está ausente no desenho de um segundo filho e o irmão (ã) 

está ausente no desenho de 8 crianças (3 primogênitos e 5 segundos fi

lhos). 



42. Distânc i a entre a Mãe e o Irmão (~) 

Tabela 124 

Distância entre a Mãe e o Irmão (ã) de acordo com 

a Idade 

, -

Distância en- Idade 

tre a Mãe e o 
7 anos 8 9 anos anos 

Irmão(ã) 

F % F % F % 

Igual a zero 
(Contato Fí- 5 4,31 3 3,03 6 8,00 
sico) 

Inferior a 3 
centímetros 68 58,62 59 59,60 38 50,67 

Entre 3 e 6 
centímetros 29 25 , 00 21 21,21 19 25 , 33 

_._-- ---- -f- -
I Entre 6 e 9 

I 
centímetros 9 7,76 12 12,12 11 14,67 

- - -- - I Superior a 9 

I centíme tros 5 4,31 4 4, 04 1 1 1,33 
I - I 

I 
Total 116 100,00 99 100,00 I 75 100,00 

, -

6,86 g l 8 -nao significativo 

1, 

299 

Total 

F % 

14 4,83 

165 56,90 

69 23 ,7 9 

32 11 ,03 

10 3 , 45 

290* 100,00 

Da amostra de 300 crianças , nao constam 10 sujeitos , pe l os seg uint e s mo 

tivos : a mãe está ausen te no desenho de 2 crianças (1 de 7 ano s e 1 de 

8 anos) , o irmão (ã) está ausente no des nho de 7 criança s (3 de 7 anos, 

2 de 8 anos e 2 de 9 anos) e a mãe e o ~rmao (ã) estao ausen t es , s i mul

t aneamente , no desenho de uma c riança de 7 anos . 
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Tabela 125 

Distância entre a Mãe e o Irmão (ã) de acordo com 

o Sexo 

-------~------------------~---------

Sexo 
Distância ent~e a Mãe 

e o Irmão(ã) 
Mascu lino Feminino Total 

- .-----r-----t-----r--

Igual a zero 

(Contato Físico) 

Inferior a 3 centím~tros 

Entre 3 e 6 centímetros 

-----

F 

12 

78 

30 

Entre 6 e 9 centímetros 10 

Superior a 9 centímetros 5 

Total 

11 , 98 gl 

* 

% F 
j 

I I 

8,89: 2 

5 7,78 87 

- -

22,22 39 

I 
-

7,41 22 

3 ,7 0 5 

- -

00,001 155 

I ---

4 p L. O ,02 

% F % 

1,29 14 4,83 

56,13 165 56,90 

-

25,16 69 23,79 

---

14,19 32 11 ,03 

3,23 10 3,45 

100,00 290'-' \ 100.00 

.-

Da amostra de 300 crianças, nao constam 10 sujeitos, pelos se.guintes mo 

tivos: a mãe está ausente no desenho de 2 crianças do sexo masculino, 

o irmão (ã) está ausente no desenho de 7 crianças (4 do sexo masculino 

e 3 do sexo feminino) e a mãe e o irmão (ã) estão ausentes, simultanea

mente, no desenho de uma criança do sexo masculino. 

118l.0T!.Cl 
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Tabela 126 

Distância entre a Mãe e o Irmão (ã) de acordo com 

a Ordem de Nascimento 

Ordem de Nascimento 

Distância entre a Mãe e Primogênito 29 Filho 

o Irmao (ã) 
F % F % 

Igual a zero 

(contato fÍsico) 9 5,14 5 4 ,35 

Inferior a 3 centímetros 92 52,57 73 63 , 48 

Entre 3 e 6 centímetros 42 24,00 27 23,48 

Entre 6 e 9 centímetros 25 14,29 7 6,08 

Superior a 9 centímetros 7 4,00 3 2,61 

Total 175 100,00 115 100,00 

6,16 gl 4 nao significativo 

1< 

301 

Total 

F % 

14 4 , 83 

165 56 , 90 

69 23,79 

32 11 ,03 

10 3,45 

290* 100,00 

Da amostra de 300 crianças , nao constam 10 sujeitos , pelos seguintes mo 

tivos: a mae esta ausente no desenho de 2 segundos filhos , o irmao (ã) 

est~ ausente no desenho de 7 crianças (3 primogênitos e 4 segundos fi

lhos) e a mae e o ~rmao (ã) estão ausentes, simultaneamente , no desenho 

de um segundo filho . 



111 - NlVEL DE CONTEODO 

43. Personagem Desenhado em Primeiro Lugar 

Tabela 127 

Personagem Desenhado em Primeiro Lugar de acordo 

com a Idade 
-

Idade 
Primeiro 

- - - -
Personagem 7 anos 8 anos 9 anos 
Desenhado r----

F % F % F % 
-- - -- I- - --- - ---

Pai 38 32,20 45 44,56 37 46 ,68 

Mãe 29 24 , 58 19 18,81 16 21,05 

I 

Su j ei to 26 I 22,03 18 17 , 82 17 22,37 1 --- -------

IrmãoCã) 25 21 ,1 9 19 18,81 6 7,90 

I -- - --- - ---

Total ll8 100,Oe 101 100,00 76 100,00 

i 10,24 gl 6 nao significativo 

7< 

-

Da amostra de 300 crianças, 5 C4 de 7 anos e 1 de 9 anos) 

302 

-

Total 

F % 

120 40 ,68 
- -- -

64 21 ,69 

61 20,68 

50 16,95 

295* 100,00 

desenharam 

em primeiro lu gar personagens nao pertencentes ã família nuclear. 



. 

Tabela 128 

Personagem Desenhado em Primeiro Lugar de acordo com 

o Sexo 

Sexo 

303 

Primeiro Personagem 

Desenhado Masculino Feminino Total 

F % F % F % 

Pai 73 52 , 14 47 30,32 120 40,68 

Mãe 22 15,72 42 27,10 64 21,69 

Sujeito 23 16,43 38 24,51 61 20 ,68 

Irmão(ã) 22 15,71 28 18,07 50 16,95 

-- - - - -

Total 140 100,00 155 100,00 295* 100,00 

15,68 gl 3 p L... 0,01 

* Da amostra de 300 crianças , 5 (2 do sexo masculino e 3 do sexo feminino) 
-desenha ram em prime iro lu gar pe r sonagens nao pertencentes ã família nu-

clear . 



Tabela 129 

Personagem Desenhado em Primeiro Lugar de acordo com 

a Ordem de Nascimento 

Ordem de Nascimento 

304 

Primeiro Personagem 
Primo gênito 29 Filho Total 

Desenhado --- - , ---

* 

F % F % F % 

Pai 67 37,85 53 44,92 120 40,68 
! _______ l-__ j'-_~--_+__--~-----

Mãe 45 25,42 1 19 

Sujeito 31 17,52 1 

I 
30 

- ----------- i 

Irmão(ã) 34 19,21 ' 16 

Total I --~~~O~ 118 

I 

16,10 1 64 

25,42 61 
I 

--j 

13 ,56 50 

___ .J 

I 

1
100 , 00 I 295* 

7,17 gl 3 nao significativo 

21,69 

20,68 

16 , 95 

100,00 

Da amostra de 300 crianças, 5 (2 primogênitos e 3 segundos filhos) de-

senharam em primeiro lugar personagens não pertencentes ã família nu -

c1ear . 
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44. Maior Personagem Desenhado 

Tabela 130 

Maior Personagem Desenhado de acordo com a Idade 

Maior 
Idade 

Personagem 7 anos 8 anos 9 anos Total 
Desenhado 

F % F % F % F % 

Pai 51 43,59 50 50,00 44 57 , 89 145 49,49 

Mãe 43 36, 75 1 42 42,00 27 35,53 112 38,22 

I I 

I 

I 

Sujeito 10 I 8,55 4 4,00 1 1,32 15 5,12 
I I 
I ! 

Irmão(ã ) 13 11,11 4 4,00 4 5, 26
1 21 7,17 

Total 117 J 100.01 100 100,00 76 100,00 1 293 100,00 

-- - - --- -+--- -

11,89 gl 6 nao significativo 

* Da amostra de 300 crianças, nao const am 7 suje itos, pelos segu intes mo-

tivos: uma criança de 8 anos desenhou apenas um personagem e 6 cr ianças 

( 5 de 7 anos e 1 de 9 anos) desenharam como o maior , personagens nao pe~ 

t encent es à família nucl ea r. 
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Tabela 131 

Ma ior Personagem Desenhado de acordo com o Sexo 

Sexo 

Maior Personagem - - - -
Masculino Feminino Total 

Desenhado 

F I % F % F % 

- ~ -

Pai 78 56,12 67 I 43,51 145 49,49 

--

Mãe 47 36,81 65 42,21 112 38,2 2 

--- - - -

Sujeito 4 2,88 11 7,14 15 5 ,12 
I - - -------

* 

IrmãoCã) la 7,19 11 7,14 21 7,17 
-

Total 139 100,00 154 1 100,00 293* 100,00 
I 

6,29 gl 3 nao significativo 

Da amostra de 300 crianças, nao constam 7 sujeitos, pelos seguintes mo-

tivos: uma crian ça do sexo masculino desenhou apenas um personagem e 6 

crianças C2 do sexo masculino e 4 do sex o feminino) desenharam como o 

ma ior, personagens não pertencentes ã familia nuclear. 



* 

Tabela 132 

Maior Personagem Desenhado de acordo com a Ordem de 

Nascimento 

Ordem de Nascimento 

Maior Per sonagem 
Primogênito 29 Filho 

Desenhado 

F % F % 

Pai 87 49,72 58 49,15 

Mãe 72 41,14 40 33,90 
- - - -

Sujeito 8 4,57 7 5,93 

Irmão (ã) 8 4,57 13 11,02 

-- -- - . . -- . - - -- -

Total 175 100,00 ll8 100,00 

30 7 

Total 

F % 

145 49,49 

112 38,22 
- - -

15 5,12 

21 I 7,17 I 

293* (100.00 
----

5,31 gl 3 nao significativo 

Da amostra de 300 cr~anças, nao constam 7 sujeitos, pelos seguintes mo-

tivos: um primogênito desenhou apenas um personagem e 6 crianças (3 pr~ 

mo gênit os e 2 s egundos filho s de senharam como o ma ~ or, personagens nao 

pert encentes à fam í lia nu clear . 



45. Persona.gem Desenhado com ~ Cuidado (maior tempo) 

Tabela 133 

Personagem Desenhado com mais Cuidado de acordo com 

a Idade 

Idade 
Personagem 
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Desenhado 
7 8 9 Total anos anos anos 

com mais 

cuidado F % F % F % F % 

Pai 41 35,04 36 36 , 00 33 43,42 110 37,54 

Mãe 40 34,19 37 37,00 26 34,21 103 35,15 

I 

Sujeito , 11 9,40 15 15,00 8 10,53 34 i 11 ,61 

Irmão(ã) I 25 21,37 12 12,00 9 11 ,84 46 15,70 

: 

Total 117 100,Oe 100 100,00 76 ]100,00 293* 100,00 
t 

6,65 gl = 6 
~ 

nao significativo 

* Da amostra de 300 cr i anças , nao c onstam 7 sujeitos, pelos seguintes mo-

tivos: uma criança de 8 anos de senhou apenas um personagem e 6 crianças 

(5 de 7 anos e 1 de 9 anos) desenharam com mais cuidado, personagens não 

pertencent es a famí lia nuclear . 



Tabela 134 

Personagem Desenhado com ma~s Cuidado de acordo com 

o Sexo 

Sexo 
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Personagem Desenhado 

com mais cuidado Masculino Feminino Total 

-

* 

F % F % F % 

Pai 60 43,16 50 32,47 110 37,54 

Mãe 40 28,78 63 40,91 103 35,15 

Sujeito 14 10,07 20 12,99 34 11 ,61 

IrmãoCã) 25 17,99 21 13 ,63 46 15,70 

Total 139 100,00 154 100,00 293* 100,00 

6,]0 gl 3 nao significativo 

Da amostra de 300 crianças, nao constam 7 suje itos, pelos seguintes mo-

tivos: uma c riança do s exo mas culino d s nhou apenas um personagem e 6 

crianças (2 do sexo masculino e 4 do sexo f eminino) desenharam com ma~s 

cuidado, personagens não pertencentes ã família nuclear. 

) 



Tabela 135 

Personagem Desenhado com mais Cuidado de acordo com 

a Ordem de Nascimento 

310 

--

Ordem de Nascimento 
Personagem Desenhado 

-

Primogênito 29 Filho Total 
com ma~s cuidado 

* 

F % I F % F % 

- -- --- - -

Pai 67 38,29 43 36,44 110 37,54 

- ------

Mãe 67 38,28 36 30,51 103 35,15 

Sujeito 18 10_.~9~ 16 13 ,56 34 11 ,61 

I 

Irmão(ã) 23 13 ,14 23 19,49 46 15,70 

--

Total 175 100,00 118 100,00 293* 100,00 

- -- -

3,73 gl 3 nao significativo 

Da amostra de 300 cr~anças, nao constam 7 sujeitos, pelos seguintes mo-

tivos: um primogênito desenhou apenas um personagem e 6 crianças (3 pr~ 

mogênitos e 3 segundos filhos) desenharam com mais cuidado, personagens 

não pertencentes ã família nuclear. 



46. Personagem Desenhado ma1S Próximo do Sujeito 

Tabela 136 

Personagem Desenhado mais Próximo do Sujeito de 

acordo com a Idade 

Idade 
Personagem de 
senhado ma1S f--- . do Su 7 anos 8 anos 9 anos prox1mo -jeito -

F % F % F % 
__ o - - -

Pai 24 22,64 17 19,77 11 15,71 

-- --- -

Mãe 24 22,64 12 1 13 ,95 17 24,29 

i ----
I 
I 

I I rmão( ã) I 58 54,72 57 66,28 42 60,00 
I 

- - --- --- -----1----
I - -. 

Total 
I 

106 100,00 86 100,00 70 100,00 

- _. ---- ---- - - -- -

4,62 gl 4 nao significativo 

* 
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Total 

F % 

52 19,85 

52 20,23 

157 59,92 
i 
I 

262* 100,00 

Da amostra de 300 crianças, nao constam 38 sujeitos, pelos seguintes mo 

tivos: 35 crianças (15 de 7 anos, 14 de 8 anos e 6 de 9 anos) não se re 

presentaram graficamente e 3 crianças (uma de cada idade) desenharam mais 

próximo de si, personagens não pertencentes ã família nuclear. 



Tabela 137 

Personagem Desenhado ma1S Proximo do Sujeito de acordo 

com o Sexo 

Sexo 

312 

Personagem desenhado ma1S 
Masculino Feminino Total 

próximo do Sujeito 

* 

F % F 

Pai 32 25,60 20 

Mãe 17 13 ,60 36 
__________ J __ _ 

Irmão(ã) 
I 

76 60,80 81 

Total 125 1 100,001 137 

- - ------+-----,----- -

x2 = 9,20 gl = 2 p '- 0,02 

% F % 

14,60 52 19,85 

26,28 ! 53 20,23 

59,12 157 59,92 

100,00 262* 100,00 
I 

Da amostra de 300 crianças, nao constam 38 sujeitos, pelos seguintes mo 

tivos: 35 crianças (16 do sexo masculino e 19 do sexo feminino) não se 

representaram graficamente e 3 crianças (1 do sexo masculino e 2 do se

xo feminino) desenharam ma1S proximo de si, personagens não pertencentes 

ã família nuclear. 
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Tabela 138 

Personagem Desenhado mais Próximo do Sujeito de acordo 

com a Ordem de Nascimento 

Ordem de Nascimento 

Personagem desenhado mal.S 
Primogênito 29 Filho 

próximo do Suj eito 

F % F % F 

Pai 33 21 , 15 19 17 , 93 52 

'- --- i····-
Mãe 28 17 , 95 25 23 , 58 53 

I 

Irmão (ã) 
, 
I 95 60,90 62 58 , 49 157 

- ------ -- . 

313 

Total 

% 

19,85 

20,23 

59,92 

Total 156 100,00 106 100,00 262* 100,00 

1,38 gl 2 nao significativo 

Da amostra de 300 crianças, nao constam 38 sujeitos, pelos seguintes mo 

tivos: 35 crianças (22 primogênitos e 13 segundos filhos) não se repre

sentaram graficamente e 3 crianças (1 primogênito e 2 segundos filhos ) 

desenharam mais próximo de s i, personagens não pertencentes ã família nu 

c1ear . 



47. Personagem da Família Nuclear ma1S Valorizado 

Tabe la 139 

Personagem da Família Nuclear mais Valorizado de 

acordo com a Idade 

-- -

Idade 
Personagem 

- - -- -
ma1S 7 anos 8 anos 9 anos 

Valorizado 
r 

- - [ 
F % F % F % 

I 
• 

I 

Pai 44 36,06 49 I 48, 52 1 40 I 51 , 95 
j ! 

314 

Tot a l 

F % 

--

133 44 , 33 
- - -, 

Mãe 42 34,43 30 29 , 70 24 
I ~~~~ 32,00 

-- -- - - - --, 
I I 

I 
Sujeito 

I 
13 10,66 9 8 , 91 7 I 9,09 1 29 9,67 

! , 
-- - 1-- ---í-- t --

Irmão(ã) 23 18 , 85 13 12 , 87 6 7,79 42 14,00 

I 
Total 122 100,00 101 100,00 77 100,00 300 100,00 

8 , 16 gl 6 nao signi f i cativo 



-

Tabela 140 

Personagem da Família Nuclear mais Valorizado de 

acordo com o Sexo 

Sexo 

Personagem ma~s 
Masculino Feminino 

Valorizado 

F % F % 

Pai 77 54,23 56 35 ,44 

Mãe 34 23,94 62 39,24 

Sujeito 11 7,75 18 11,39 

-

Irmão (ã) 20 14,08 22 l3,93 

Total 142 100,00 ; 158 100,00 
I . a' 

12,44 gl 3 p( 0,01 

~ l S 

. 

Total 

F % 

l33 44,33 

96 32,00 

29 9,67 
1 

42 . 14,00 

1 
! 

300 100,00 

l 



-

-

Tabela 141 

Personagem da Família Nuclear maiS Valorizado de acordo 

com a Ordem de Nascimento 

Ordem de Nascimento 
Personagem maiS 

316 

Valorizado 
Primogênito 29 Filho Total 

r--- -- -- I- r -- r --F % F % F % 
I 

_L -- . - -

Pai 78 43 , 57 55 45,45 133 44,33 

- ---- - f----

28,10 1 Mãe 62 34,64 34 96 32,00 

--I 

I 
Sujeito 14 7,82 15 12,40 29 9 ,67 

I 
I 

----- -- -

I 
IrmãoCã) ! 25 13 , 97 I 17 14,05 42 14,00 

I ---. --- -----

Total 179 100,00 121 100,00 300 100,00 

2,58 gl 3 nao significativo 



48. Personagem Desenhado em último Lugar 

Tabela 142 

Personagem Desenhado em Último Lugar de acordo com 

a Idade 

Idade 
último -

Personagem 7 anos 8 anos 9 anos 

Desenhado 
F % F % F % 

Pai 30 26,09 24 24,49 15 20,00 

Mãe 19 16,52 15 15,31 14 18,67 

Suj eito 36 31,30 30 30,61 22 29,33 

Irmão(ã) 30 26,09 29 29,59 24 32,00 

- .- --

Total 115 100,00 98 100,00 75 100,00 

- --

1.64 gl 6 nao significativo 

* 
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Total 

F % 

69 23,96 

48 16,67 

-

88 30,55 

83 28,82 

288* 100,00 

Da amostra de 300 crianças, nao constam 12 sujeitos, pelos seguintes mo 

tivos: uma criança de 8 anos desenhou apenas um personagem e 11 crian -

ças (7 de 7 anos, 2 de 8 anos e 2 de 9 anos) desenharam em último lugar, 

persona gens não pertencent es ã família nuclear. 



Tabela 143 

Personagem Desenhado em Oltimo Lugar de acordo com o 

Sexo 

318 

---------------- -r---------

* 

Sexo 
Último Personagem 

Masculino Feminino Total 
Desenhado -

F % F % F % 
-----

Pai 20 14,82 49 32,02 69 23,96 

Mãe 29 21,48 19 12,42 48 16,67 

Suj eito 41 30,37 47 30,72 88 30,55 
- -----

38 24 ,84 83 28,82 Irmão (ã) 45 33,33 
I -

Total 135 100,00 153 100,00 288* 100,00 

-

14,20 gl 3 p L 0,01 

Da amostra de 300 crianças, nao constam 12 sujeitos , pelos seguintes mo 

tivos: uma criança do sexo masculino desenhou apenas um personagem e 11 

crianças (6 do sexo masculino e 5 do sexo feminino) desenharam em últi

mo lugar, personagens não pertencentes ã família nuclear. 



Tabela 144 

Personagem De senhado em Ul timo Lugar de acordo com a 

Ordem de Nasciment o 

Ordem de Nas cimento 

Último Personagem Primogênito 29 Filho 

Desenhado 
F i. F i. 

Pai 41 23 ,84 28 24,14 

" " 

Mãe 32 18,60 16 13,79 

- "" 

Suje ito 44 25, 58 44 37,93 

Irmão(ã ) 55 31, 98 28 24,14 

- --

To tal 17 2 100,00 116 100,00 

31 9 

Total 

F i. 

69 23,96 

48 16,67 

88 30,55 

83 28,82 

288* 100,00 

5 , 89 gl 3 nao signif i cativo 

* Da amostra de 300 c r i anças , nao cons tam 12 su jeitos, pelos seguintes mo 

t i vos : um pr imogênito desenhou apenas um personagem e 11 cr ianças (~ pr~ 

mo gên itos e 5 segundos filho s ) des enha r am em últ i mo lugar, personagens 

não pertencente s ã f amília nuclear. 



320 

49. Menor Personagem Desenhado 

Tabela 145 

Menor Personagem Desenhado de acordo com a Idade 

- - ---- ~ 

Idade 
Menor -- - - - .-
Personagem 7 anos 8 anos 9 anos Total 
Desenhado -_. -- -1---

I I F % F % I 
F % F % 

1 I - - - - - _. 

Pai 12 10,09 
I 

7 I 7,00 2 2,63 21 7,12 

- .. 

Mãe 11 9,24 7 7,00 O 0,00 18 6,10 , 
- - - _. --- 1-

Suj e ito 34 28, 57 I 
-~-I 

36 , 00 31 40,79 101 34,24 

- 1- -

I 1 
IrmãoCã) 62 52,10 I 50 I 50,00, 43 56,58 155 52,54 

I 

Total FF-,:r:OOM ~:--F 295* 100,00 

i = 12,83 gl = 6 p t.... 0,05 

* -Da amostra de 300 cr~anças, nao constam 5 sujeitos, pelos seguintes mo 

tivos: uma criança de 8 anos desenhou apenas um personagem e 4 cr~an -

ças (3 de 7 anos e 1 de 9 anosl desenharam como o menor , personagens 

não pertencentes a família nuclear. 
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Tabela 146 

Menor Personagem Desenhado de acordo com o Sexo 

Sexo 

Menor Personagem 
Masculino Feminino Total 

Desenhado 

F % F % F % 

Pai 6 4,32 15 9,61 21 7,12 

Mãe 9 6,47 9 5,77 18 6,10 

Suj eito 55 39,57 46 29,49 101 34,24 

- -- -

Irrnão(ã) 69 49 , 64 86 55,13 155 52,54 

-- - - - - t-- -

Total 139 100,00 156 100,00 295* 100,00 

5,56 gl 3 nao significativo 

* Da amostra de 300 cr~anças, nao constam 5 sujeitos, pelos seguintes mo-

tivos: urna criança do sexo masculino desenhou apenas um personagem e 4 

-crianças (2 de cada sexo) desenharam como o menor, personagens nao per-

t encentes a família nuclear . 



Tabela 147 

Menor Personagem Desenhado de acordo com a Ordem de 

Na scÍmento 

-----

i 

- --

Ordem de Nascimento 
Menor P ersonagem - -------

I Primogênito 29 Filho 
Desenha do , -

I 
-1-

F % F % 
I 

Pai 12 6,78 9 I 7,63 

3_l~_ 
I 

Mãe 7 9 , 32 

I I 

I 

Sujeito 36 20,34 65 55, 08
1 

I 

I 

27 , 97
1 

Irmão(ã ) 122 68,93, 33 . 

T otal 177 100,00 118 100,00 

x2 = 50,98 gl= 3 p L 0,001 

* -
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Total 

F % 

21 7 ,12 

18 6,10 

101 34,24 

155 52 , 54 

295* 100,00 

Da amostra de 300 crianças, nao constam 5 sujeitos, pelos seguintes mo-

tivos: um primogênito desenhou apenas um personagem e 4 crianças (1 pr~ 

mogênito e 3 segundos filhos) desenharam como o menor, personagens 

pertencentes ã família nuclear. 

nao 

-



50. Personagem Desenhado com Menos Cuidado (Menor tempo) 

Tabela 148 

Personagem Desenhado com Menos Cuidado de acordo com 

a Idade 

Idade 
Menor tempo 
gasto para 

7 anos 8 anos 9 anos 
desenhar um 

Personagem F % F % F % F 

-- - - ---

Pai 15 13 ,16 12 12,00 11 14,67 38 

Mãe 27 23 ,68 14 14,00 11 14,66 52 

Sujeito 33 28,95 32 32,00 27 36,00 ! 92 

-- --- -- ----

Irmão(ã) 39 34,21 42 42,00 26 34,67 107 

- - r-- t- - -

323 

Total 

% 

13,15 

17,99 

31,83 

37,03 

Total 114 100,00 100 100'00 i 75 100,00 289* 100,00 

* 

- --"---

5 , 36 gl 6 nao significativo 

Da amostra de 300 crianças, nao constam 11 sujeitos, pelos seguintes mo 

tivos : uma criança de 8 anos desenhou apenas um personagem e 10 crian 

ças (8 de 7 an os e 2 de 9 anos) desenharam c om menos cuidado , persona -

gens não pertencentes à família nuclear. 



-

* 

Tabela 149 

Personagem Desenhado com Menos Cuidado de acordo com o 

Sexo 

-----
Sexo 

Menor tempo gasto para r--- ----

desenhar um Personagem Masculino Feminino 
- - - ---

F % F % 

I 

Pai 12 8 89' 26 16,88 , 

- ---

Mãe 25 18,52 27 17,53 

- - - --_.-- ___ o_o 

Sujeito 44 32,59 48 31,17 

-

Irmão (ã) 54 40,00 53 34,42 

- --

Total 135 100,00 154 100,00 
. - -- ------

-

4,18 gl J nao significativo 

324 

Total 
- - -

F % 

-

38 13 ,15 

- -

52 17,99 

92 31,83 

- -

107 37,03 

- - -

289* 100,00 

Da amostra de 300 crianças, nao constam 11 sujeitos, pelos seguintes mo 

tivos: uma criança do sexo masculino desenhou apenas um personagem e 10 

crianças (6 do sexo masculino e 4 do sexo feminino) desenharam com me -

nos cuidado, personagens não pertencentes ã família nuclear. 



-

Tabela 150. 

Personagem Desenhado com Menos Cuidado de acordo com a 

Ordem de Nascimento 

Ordem de Nascimento 

325 

Menor tempo gasto para , 

Primogênito 29 Filho Total 
desenhar um Personagem 

* 

F % F 1- F % 

Pai 23 13,29 15 12,93 38 13 , 15 

Mãe 26 15,0.3 26 22,41 52 17,99 
_. -- ~ - ---

Sujeito 46 26,59 46 39,66 92 31,83 

I 
IrmãoCã) 78 45,0.9 29 25,0.0. 10.7 37,0.3 

.. 

:o:o~ , 
Total 173 116 10.0.,0.0. 289* 

r 

, 10.0. , 0.0. 

13,40. gl 3 pc:.. 0.,01 

Da amostra de 30.0. crianças, nao constam 11 SU]e1tos, pelos seguintes mo 

tivos: um primogênito desenhou apenas um personagem e lO. crianças C 5 

primogênitos e 5 segundos fil hos) desenharam com menos cu idado, perso

nagens ni o pertencentes i famIl ia nucl ear . 
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51 . Personagem Desenhado Mais Distante do Sujeito 

Tabela 151 

Personagem Desenhado Mais Distante do Sujeito de acordo 

com a Idade 

Idade 
Per sona gem -- - -- ----
desenhado I 7 anos 8 ano s 9 anos Total 
mais di s t ant e 

I 

r 
- - -

do Sujeito F % F % F % F % 

- - - --~ ---- --- ----

Pai 54 51 , 43 54 62,79 40 57 ,9 7 148 56,92 

1 

Mãe 30 28,57 22 25 , 58 21 I 30 , 44 73 28,08 
I I 

I rmão (ã ) I 21 20,00 10 

1 

11 ,63 I 8 11, 59 1 39 15,00 

I i 

~_~oo,oo 
I I 

I 1 

Total I 105 69 100,00 260* 1100,00 
~ 

4,36 gl 4 -nao significativo 

* Da amostra de 300 cr~anças, nao constam 40 sujeitos, pelos seguintes mo 

tivos: 35 crianças (15 de 7 

representaram graficamente 

de 9 anos) desenharam ma~s 

ã família nuclear. 

anos, 14 de 

e 5 crianças 

distante de 

8 anos e 6 de 9 anos) -nao se 

(2 de 7 anos, 1 de 8 anos "e 2 

si, -personagens nao pertencentes 



Tabela 152 

Personagem Desenhado Mais Distante do Sujeito de 

acordo com o Sexo 

Sexo 
Personagem dese nhado mais 

distante do Suj eito 
Masculino Feminino 

F % F % 

Pai 70 56,91 78 56,93 

- -- _. ._.~ 

I 

Mãe 28 22,76 45 32,85 

I r mão (ã) 25 20,33 14 10,22 

327 

Total 

F % 

148 56 , 92 

73 28,08 

39 15,00 

.+- ---+- .. --+----+-----+----t---

Total 123 100,00 137 100,00 260* 100,00 

- ._-~-- ._._ ----_.- --- -----........ ---

x2 = 6,75 gl = 2 p ~ 0,05 

* -Da amostra de 300 crianças, nao constam 40 sujeitos, pelos seguintes m~ 

tivos: 35 crianças (16 do sexo masculino e 19 do sexo feminino) não se 

representaram graficamente e 5 crianças (3 do sexo masculino e 2 do se-
-xo feminino) desenharam ma1S distante de Sl, personagens nao pertencen-

t es ã família nuclear. 



-

Tabela 153 

Personagem Desenhado mais Distante do Sujeito de acordo 

com a Ordem de Nascimento 

- -- - - - -- - --
Ordem de Nascimento 

Personagem desenhado ma~s -

distante do Sujeito 
Primo gênito 29 Filho 

F f % % F 
I ! 
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Total 

% 

---- - -- ---- - - - --
_ F J 

I 

Pai 82 53,25 66 62,26 148 56,92 

Mãe 51 33,12 22 20,76 73 28,08 

--

Irmão (ã) 21 13,63 1 18 16,98 39 15,00 
I 

Total 154 1 100,00 106 100,00 1 260* 100,00 

1 

4,78 gl 2 nao significativo 

* Da amostra de 300 crianças , nao constam 40 sujeitos, pelos seguintes mo 

tivos: 35 crianças (22 primogênitos e 13 segundos filhos) não se repre

sentaram graficamente e 5 crianças () primogênitos e 2 segundos filhos) 

desenharam mais distante de si, personagens não pertencentes ã família 

nuclear) . 



52. Personagem da Família Nuclear Mais Desvalorizado 

Tabela 154 

Personagem da Família Nuclear Mais Desvalorizado de 

acordo com a Idade 

- -- -- -
Idade 

Personagem 

329 

mais 7 anos 8 anos 9 anos Total 
Desvalorizado 

F i. F i. F i. F i. 

Pai 24 19,67 18 18,00 13 16,88 55 18,39 

Mãe 22 18,03 11 11 ,00 9 11 ,69 42 14,02 

Sujeito 41 33,61 39 39,00 31 40,26 III 37,12 
, 

IrmãoCã) I 35 28,69 32 32,00 24 31,17 91 30,44 
I 

, 
Total I 122 100,oe 100 

1
100 ,00 77 100,00 299* 100,00 

I 

3,47 -nao significativo gl = 6 

* Da amostra de 300 crianças, uma de 8 anos desenhou apena s um per sona -

gem o 



-

-

* 

Tabela 155 

Personagem da Família Nuclear Mais Desvalorizado de 

acordo com o Sexo 

Sexo 

Persona gem ma~s -- -

Mascu lino Feminino 
Desvalorizado - -- f-- - --

F % F % 

- - 1---- --
I 

Pai 16 11,35 39 24 , 68 

----- ---
I 

Mãe 
I 

25 17,73 ! 17 10,76 
I 

I 

I 
Sujeito 

t_5~ 
37 ,59 58 36 ,71 

-- -

Irmão(ã) 47 33,33 44 27,85 

I 

I --- -----
I 

Total 141 100,001 158 100,00 

10,53 gl 3 p L 0,02 
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Total 

- -

F % 

---

55 18,39 

42 14,05 

111 37,12 

91 30,44 

299* 100,00 

Da amostra de 300 crianças, uma do sexo masculino desenhou apenas um 

personagem . 



* 

Tabela 156 

Personagem da Família Nuclear Mais Desvalorizado de 

acordo com a Ordem de Nascimento 

Ordem de Nascimento 

Personagem ma~s 
Primogênito 29 Filho 

Desvalorizado 

F % F % 

Pai 30 16,85 25 20 ,66 

-

Mãe 27 15 , 17 15 12,40 

--

Suj eito 54 30,34 57 
I 

47,11 

- -
I 

Irmão(ã) 67 I 37,64 24 19,83 I 

I 
--- -- -----I-- ---

Total 178 
1
100

,00 1 
121 100,00 

13,92 gl 3 p t.. 0,01 

331 

Total 

F % 

55 18,39 

42 14,05 

111 37,12 

91 30 ,44 

299* 100,00 

Da amostra de 300 cr~anças, um primogênito desenhou apenas um persona-

gemo 



332. 

A te se "O DESENHO DA FAMTL IA COMO TEcN ICA DE INVESTI 

GAÇAO PSICOLOGICA: I FLUENCIAS DA IDADE, SEXO E ORDEM DE NASCI 

MENTO 

fo i cons ide rada 
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