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RESUMO
Considerando a utilização muito freqüente do Teste de Bender, no Brasil, pro-

curou-se, neste trabalho, avaliar seus parâmetros psicométricos numa população
brasileira. O Bender foi aplicado a 620 crianças, entre 6 e 11 anos divididas em dois
grupos de NSE distintos: um de NSE alto (Plano Piloto de BrasOia, N = 351) e outro
de NSE baixo (Pedregal, N = 269).

Através de uma análise fatorial (para validação de construto) evidenciou-se uma
estrutura multifatorial do Bender (quatro fatores), contrapondo-se à análise unifato-
rial do sistema de apuração de Koppitz. Entretanto, esses quatro fatores apresen-
taram baixa consistência intema, merecendo novas pesquisas. Por outro lado, a
análise da escala de Koppitz (com 30 itens) evidenciou-se que também aqui exis-
tem problemas, uma vez que alguns itens podem ser eliminados sem prejuízo para
a avaliação. Eliminando-se tais itens construiu-se a escala Bender - Reduzido (BR)
com 22 itens.

Foram desenvolvidas, também, análises concorrentes com o VMI e com oRa-
ven Infanti~ evidenciando-se nfveis elevados de correlação entre eles.

Finalmente foi avaliado o rndice de concordância entre avaliadores distintos,
que ficou em 0,91.

ABSTRACT
Since the Bender test has a wide use in Brazil, this study was meant to check its

psychometric properties. The Bender test was applied to 620 6 through 11 yealS old
children divided into high (Plano Piloto ofBrasflia, N = 351) and i.ow (Pedregal, N =
269)SES.

A factor analysis showed the presence of four factors, which diverge from lhe
Koppitz use of lhe Bender as an one factor lest. The four factors, tiowever, did not
show high internal consistency, which calls for more research on the structure of
Bender test. On the other hand, as an one factor test; Koppitz's use of Bender sbo-
wed some difficunies, since several items were not discriminant. In tet; eliminating
these itens (reduction from 30 to 22) the tesl did not Loose its internal consistency.

Concotteot validity with VMI and CPM showed high coefficients. tnterrreter relia-
bility was. 91.
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1. r N T R o o U ç Ã o
Em 1923 Wertheimer, um dos expoentes da Psicologia da Gestalt, usou alguns

desenhos procurando demonstrar princípios de sua teoria em relação à percepção.
Em 1938 Lauretta Bender adaptou estas figuras utilizando-as como teste viso-mo-
tor (Koppitz, 1987).

O Teste Gestáltico Viso-Motor de Bender, conhecido simplesmente como Ben-
der, é constítuíoo por nove figuras: a primeira denominada A e as seguintes nume-
radas de 1 a 8. A tarefa a que se submete o examinando é de copiar tais dese-
nhos, apresentados um a um em pequenos cartões, numa folha em branco. O
examinador deve estar atento ao comportamento e as solicitações do sujeito,
anotando numa folha à parte tais observações. Esta atenção especial requer que o
Bender seja aplicado individualmente.

Originalmente Bender utilizou seu teste com um enfoque evolutivo e cllnlco, Pa-
ra a autora:

". • • a percepçêo e a reproduçáo das Figuras Gestâltices sâo determi-
nadas por princfpios biológicos e de eçêo sensório-motriz, os quais variam
em funçáo do: (a) padráo de desenvolvimento e nfvel maturacional de cada
indivfduo e de (b) seu estado patológico funcional e organicamente induzi-
do" (Koppitz, 1987: 16).

Entretanto, Bender acabou utilizando seu teste fundamentalmente na aplicação clr-
nica, relegando o aspecto maturacional a segundo plano.

Constatando que por volta dos onze anos a criança é capaz de reproduzir ade-
quadamente as nove figuras, supoê-se que distorções ocorridas nos desenhos, a
partir desta idade, são devidas a estados psico-patológicos. Assim, o Bender tem
sido utilizado com adultos no diagnóstico de esquizofrenia, psicose depressiva,
neuroses, deficiência mental e também em pacientes com lesões orgânico-cere-
brais (Koppitz, 1987).

As funções iniciais do teste (evolutiva e clínica), propostas pela autora, foram
superadas, pois o Bender apresenta uma caracterfstica sui-generis entre os testes
psicológicos, que é o fato de ser utilizado como técnica projetiva e, portanto, anali-
sado qualitativamente e, também, como prova psicométrica através de vários sis-
temas objetivos de apuração.

Bender não desenvolveu uma forma objetiva de avaliar o seu teste; a sua apu-
ração, que tem sido denominada de "globalista", é fundamentalmente qualitativa.
Esta falta tem gerado um grande número de sistemas de pontuação, tornando até
confusa a compreensão do Bender e dificultando análises comparativas. Field,
Bolton e Dana (1982) citam que entre os anos 50 e 80 foram desenvolvidos, pelo
menos, oito sistemas: Billingslea, Hutt, Kitay, Koppilz, Pascal-Suttel, Pauker, Hain
e Peek-Ouast. Além destes, pode-se citar ainda o de Clawson (1982), o de San-
tucci (apud Poppovic, 1981) e um desenvolvido no Brasil por Puente e Maciel Jr.
(1984a, 1984b) denominado como "sistema de aplicação e avaliação multimodal".
Hutt (1950, 1960, apud Koppitz, 1987) utiliza o Bender como técnica projetiva e
analisa-o de acordo com teoria psicanalrtica.
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O sistema de apuração desenvolvido por Pascal e Suttel (1951, apud Koppitz
1 87) foi planejado para adultos com inteligência normal, com o objetivo de medir a
"1orça do ego", relacionando-se ao ajustamento emocional.

O "Ouick-scoring", criado por Pauker pretende ser um método simples, objetivo
rápido, na avaliação do Bender. Segundo seu autor (Pauker, 1976) um examina-
r treinado pode pontuar um protocolo do Bender, através do "~uick-SCoring", em
rca de 20 segundos.
O "fato de não existirem, até então, sistemas de avaliação específicos para

ri nças, levou Koppitz a desenvolver uma forma de apuração mais adequada. Em
u trabalho, segundo Koppitz, Bender observou que •••

u ••• as crianças diferem no tempo de maturaçáo e na seqüéncie na qual
aprendem as diversas funç6es gestdlticas viso-motoras ••• a autora tenta
distinguir entre distorç6es no Bender que refletem primariamente imaturida-
de ou disfunçáo perceptiva e aquelas que estáo relacionadas com idade e
petcepçéo, mas que refletem fatores e atitudes emocionais" (Koppitz,
1987:20).

Desta forma, Koppitz desenvolveu duas escalas diferentes para medir cada tipo
distorção (a maturacional e a emocional). Para o presente trabalho foi utilizada

penas a escala maturacional.

• REVISÃO DA LITERATURA DO BENOER

A partir de sua criação, em 1938, o Bender ganhou notoriedade passando a ser
um dos instrumentos psicológicos mais usados, tanto em pesquisa como na ativi-

de clínica,
As pesquisas com o Bender preocupam-se fundamentalmente em investigar

ua capacidade discriminativa de transtornos funcionais ou orgânicos. Assim, ele
m sido usado para: avaliar maturação sensório-motora e detectar pr~blemas de
prendizagem (Schneider & Spivack, 1979; Wallbrown, Wallbrown & Elge.n, 197~;

M latesha, 1986); diagnosticar perturbação emocional (Clawson, 1982); diaqnosti-
r distúrbios cerebrais infantis (Albert, Gomez & Olmos, 1985) e deterioração psi-

rgânica em psicoses epilépticas (Blanco, Rodriguez-Gonzales, Garcia-Monta-
no & Giner, 1986); para determinar necessidade de psicoterapia, como teste de
r.teligência, para predizer desempenho escolar (Koppitz, 1987); na avaliação de
Indlvrduos delinqüentes (Hinkle, 1983), como medida de personalidade em adoles-

ntes (Belter, ~clntosh, Finch Jr., Williams & Edwards, 1989) e para outras diver-

s finalidades.
Ao modelo original de administração padronizado por Bender, que é de copiar
figuras, acrescentaram-se outras formas de aplicação: a de memória, onde
5 a cópia das 9 figuras, solicita-se ao sujeito desenhar aquelas formas de que
lembre e a taquistoscópia em que a figura é apresentada rapidamente por al-

ns segundos, sendo então retirada e solicitada sua reprodução. Alguns estudos
valiam a utilização do Bender através do método 'de memória'. Rogers e Swen-

(1975) consideram que o Bender possibitita uma medida confiável de memória-
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visual sendo indicado para avaliações clrnicas complementares à forma tradicional.
Finch Jr., Spirito, Garrison e Marshall (1983), estudando crianças com problemas
comportamentais e/ou de aprendizagem, encontraram que o número de desenhos
lembrados cresce de forma significativa com idade e com o 01 de desempenho
(medido pelo WISC-R) mas não com o 01 total.

Alguns. trabalhos procuraram avaliar os diversos sistemas de apuração do
Bender. Fiekís e cols. (1982) compararam três destes sistemas: Hutt, Pascal-Sut-
tel e. Pauker. Os autores correlacionaram os resultados de 120 pacientes adultos,
medidos. por estas escalas, com: diagnóstico psiquiátrico, ansiedade (medida pelo
16 PF), Idade e ai, e encontraram que: a) os resultados do Bender são altamente
confiáveis; b) o Bender não é bom preditor da psicopatologia global e c) seus re-
sultados são moderadamente relacionados com idade e 01. Como o interesse
principal dos autores era verificar a validade preditiva do Bender para os distúrbios
psicopatológicos, concluíram que estes três sistemas de apuração do Bender não
apresentam validade significativa. -

Redfering e Collins (1982) compararam os métodos de Koppitz e Hutt relacio-
nando-os com os escores no WISC-R: as correlações entre Hutt/WISC-R são le-
vemente superiores às Koppitz/WISC-R, não sendo entretanto significativas.

Diversos outros trabalhos falam de validação do Bender quando em verdade
avaliam sua capacidade diagnóstica e discriminante de problemas psicopatológi-
cos ou orgânicos. Rossini e Kaspar (1987), usando a escala de Koppitz em 120
crianças de 7 a 10 anos, divididos em três grupos (crianças com problemas de
ajustamento, de comportamento e normais), cone/urram que o Bender tem valida-
de concorrente" na avaliação dos indicadores emocionais.

McCann e Plunkett (1984) compararam os resultados de sujeitos com altera-
ções orgânicas, doentes psiquiátricos e normais em quatro métodos diferentes de
aplicação do Bender (tradicional, memória, mão não-dominante e perfeito - onde o
sujeito compara o desenho feito com a figura e corrige os erros). Os autores con-
cíufram pela "validade concorrente" do Bender, pois nos quatro métodos os in-
divrduos normais tiveram os melhores resultados, ficando os doentes psiquiátricos
em segundo e os orgânicos com os piores resultados.

Sobre a validade concorrente propriamente dita, Oas (1984) comparou o Ben-
der ao ''Teste do Desenho da Figura Humana" para avaliar impulsividade e não-
impulsividade, tendo encontrado correlações significativas entre os dois instru-
mentos.

O Bender tem sido, ainda, muito estudado em suas correlações com o VMI _
Teste do Desenvolvimento da Integração Viso-Motora - (Beery, 1982, 1989; Pinelli
Jr., 1990), uma vez que ambos estão baseados na mesma idéia, ou seja, a integra-
ção dos processos perceptivos e motores. Uma ampla revisão bibliográfica sobre
os estudos correlacionais entre estes dois testes foi feita recentemente
(Pinelli Jr., 1990; Pinelli Jr. & Pasquali, 1991) mostrando que há uma grande corre-
lação entre eles.

Koppitz (1987) correlacionou os resultados do Bender com 01 (medido pelo
WISC e pelo Stanford-Binet forma L) para as idades entre 5 e 10 anos. As correla-
ções foram mais fortes para as idades menores, decrescendo com o avanço da
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kl de cronológica. A autora concluiu então que o Bender está relacionado com a
l/ll ligência em crianças pequenas, mas, quando a percep?ãO vi~o-~otor~ está
Iompletamente desenvolvida, o teste já não serve como medl.da de Intehgêncla.

No que concerne à estrutura interna do Bender, as pesquisas, além de pou~as,
o contraditórias. Stone (1966) avaliou o Bender na escala Pascal-Suttel conside-
ndo-a essencialmente unidimensional. Já Haynes (1970) encontrou, com esta

11 ma escala, uma estrutura multidimensional. O trabalho mais exaustivo ~este
ntldo é o de Hofmann (1976) que, utilizando a escala Koppitz, encontrou Oito Ia-

1m s que mantêm certa relação com as "categorias de erro" (ver seção 4)
t critas por Koppitz (1987). Estes fatores são: 1) círculos por ~ntos; 2) perseve-
I o; 3) integração; 4) rotação; 5) perda da forma; 6) ~ng_uloSIncorretos: 7) des-
pr porção e 8) figura A. Hofmann conclui que B~nder cnou ~ teste, .mas nao ~ ~ro-

u de uma forma objetiva de pontuação; Koppitz consequiu supnr esta deficiên-
I I mas ao utilizar o escore global, deixou de lado informações importantes. As-

,,,; Hot:nann acredita que o estudo aprofundado destas "categorias de erros"
I xl' possibilitar uma forma alternativa de interpretação do Bender. _ .

sta hipótese foi confirmada por Mckay e Neale (\~85), em~ra nao se ref:nn-
do estrutura fatorial de Hofmann, mas apenas às categonas de erros de

oppitz (ver seção 4). Através de um estudo longitudinal com 195 crianças, entre
I 170 e 1975 em Melbourne na Austrália, os autores concluüam que as categonas
"di torção". "círculos por pontos" e "linhas por pont~s" são me.lhores que
11 core global na predição do desempenho acadêmico de leitura e escnta.

lei e cols. (1982), utilizando os sistemas de Pascal-Suttel, Hutt e Pauk~r, e~-
ntrararn 10 fatores no Bender e consideraram, assim, que sua interpretaçao uru-

Iwn nsional é injustificável. . _.
No Brasil os estudos com e sobre o Bender são raros. Na reahdade nao fOIen-

entrado nenhum trabalho que objetivasse sua validação interna ou concorrente.
Moura (1982) criticou o objetivo do Bender (e dos_tes~es sobre integra~ão viso-

moI ra de forma geral), considerando que a percepçao Visual e a expressao ~oto-
I o fatores relativamente independentes e que, portanto, devem ser avahados

ti tlntamente.
I uente Moura e Ouagliato (1983) procuraram avaliar e adaptar o sistema de

!,ur ção de Hutt para o Brasil, como instrumento de psicodiag~ósticO d~ le.sã~ ce-
I bral orgânica, associada ou não à deficiência mental, em pacientes psiquiátricos.

111 eglJida a este estudo exploratório, Puente e Maci~1 Jr. desenvol~eram u~
I I ma de aplicação e ava!lação do Bender que denominaram como procedi-
I nto multimodal" ou AAMTB (aplicação e avaliação multimodal do teste de

" nd r) que consiste em:
"••• vérios modos de aplicaç§o (cópia, taquistoscópico, memória e exa-

me de limites) e de avaliaç§o (lndice de psicopat%gia, orqenizeçéo espa-
cial, snéiise configuracional e comportamento nas respostas). Esse proce-
dimento é abrangente e, por conseguinte, mais senstvei no trabalho de pSI-
codiagnóstico. A anAlise quantitativa do teste é do tipo fatoria/, revisando a
proposta de Hutts. A anAlise qualitativa é operacional, tentando superar os
procedimentos descritivos de Bender e de Hutl e inspirando-se nos crnérto»
ponderativos de Hain" (Puente & Maciel Jr. 1984a: 66).
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Estes autores fazem ainda uma critica aos sistemas de avaliação puramente
quantitativos do Bender, pois consideraram que só são capazes de uma avaliação
grosseira em termos de normalidade/anormalidade, enquanto que uma avaliação
qualitativa permitiria diagnósticos espedficos. Neste sentido propõem também a
análise "operacional", que complementaria a avaliação quantitativa (Puente &
Maciel Jr., 1984b).

A partir da constituição deste procedimento, os autores desenvolveram vários
trabalhos de ordem clínica, com adultos. Maciel Jr. e Puente (1983) utilizaram a
avaliação multimodal no psicodiagnóstico de epilepsia e encontraram concordância
média de 80% com as provas neurológicas. Puente e Maciel Jr. (1984a), com base
no método de cópia, com 100 sujeitos adultos, encontraram um Indice médio de
concordância, entre os achados clüiico-encetaoqráficos e o Bender, de 81%. Os
autores compararam o método taquistoscópico com o de cópia, para o diagnóstico
de lesão orgânica, concluindo sobre as vantagens do primeiro para este diagnósti-
co. A avaliação multimodal foi submetida a uma validação preditiva de lesão orgâ-
nica concluindo que os critérios classificatórios do Bender estão altamente asso-
ciados aos critérios classificatórios dos exames neurológicos.

Num trabalho, já clássico, sobre as disfunções psiconeurológicas da aprendi-
zagem da leitura e escrita, Poppovic (1981) utilizou, dentre vários instrumentos, o
Bender. A autora utilizou dois critérios de aplicação e correção do Bender: Santuc-
ci e Koppitz, numa amostra de crianças brasileiras entre 6 e 7 anos. Ela conside-
rou que os critérios do Bender-Santucci são adequados, tendo em vista que as di-
ferenças entre os dois grupos de idade foram significativas. Quanto aos critérios
de Koppitz, Poppovic contentou-se em explicitar os resultados desta autora, inclu-
sive no que concerne aos fatores delimitados por ela (ver secção 4) quer seja:
distorção da forma, rotação, integração e perseveração.

Poppovic, neste mesmo trabalho, comparou os resultados de 25 crianças com
dificuldades de aprendizagem de leitura e escrita e 25 sem dificuldades, tendo en-
contrado diferenças significativas entre os grupos nos dois critérios (Santucci e
Koppitz). A autora estabeleceu, então, o que considerou normas provisórias para o
Brasil, para as idades de 6 e 7 anos.

Neste trabalho, a autora não se preocupou primariamente com a validação do
teste, para uso no Brasil. Entretanto, apresentou alguns dados de validade concor-
rente com o "Teste Metropolitano de Prontidão" (Poppovic, 1966), tendo encontra-
do correlação bisserial de 0,62 (com o Bender-Santucci) e de 0,55 (com o Bender-
Koppitz) e considerando tais correlações satisfatórias.

Mais recentemente, Kroeff (1988) desenvolveu um trabalho que aponta normas
brasileiras para o Bender infantil, com uma amostra de crianças entre 5 e 11 anos
de idade, da cidade de Porto Alegre, RS. O autor utilizou a pontuação de Koppitz e
comparou seus resultados com os originais norte-americanos, concluindo que:

"Comparando-se com as crianças norte-americanas, verifica-se um du-
plo déficit nas crianças brasileiras: em geral, precisam de um tempo superior
para alcançar um desempenho inferior" (Kroeff, 1988: 19).
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Koppitz (1987) também avaliou a precisão do Bender, utilizando sua escala rn til
I iclonal, Através da técnica de teste-reteste, ela encontrou correlações (d K /1-

clllI) entre 0,55 e 0,66 o que ela considerou adequado, já que este procedimento
II I tivamente impreciso para o Bender: se o reteste for muito próximo do test , O
fltor aprendizagem terá grande influência, de outra forma, se houver uma grand
dl',tância entre eles, o fator maturacional da integração viso-motora provocará dis-
torções, Com base nestes resultados Koppitz considerou que: "A Escala de
'" turação é confiável e pode ser empregada com considerável confian-

". (Koppitz, 1987: 31).

I. METODOLOGIA

.1. Amostragem

.1.1. População

Foram selecionados dois grupos populacionais de níveis sócio-econômicos
li. m distintos. O primeiro representado pelo Plano Piloto de Brasnia e o segundo
1'. 10 Pedregal, loteamento no entorno do Distrito Federal.

O Plano Piloto de Brasflia, formado pelas Asas (Norte e Sul), Lagos (Norte e
',ul) é constiturdo por uma população em torno de 350.000 habitantes, caracteristi-
I umente composta pelas classes média e alta.

O Pedregal é um dos vários loteamentos construíoos na região do entorno de
Ilr snia, atendendo às camadas de renda baixa que, devido aos altos preços de
" Ibitação no DF, foram excluídas primeiramente do Plano Piloto para as "cidades

télites" e, posteriormente, destas para o entorno do DF. O Pedregal pode ser
I iracterizado como uma "cidade dormitório" e a maioria de sua população é
I onstítulda de trabalhadores semi-qualificados ou não-qualificados (pedreiros, ga-
li' , funcionários públicos de nível operacional, domésticas, etc.) que atuam no Pla-
110 Piloto e cidades satélites do DF.

.1.2. Amostra

Neste estudo serão consideradas separadamente uma amostra do Plano Piloto
(1\) e outra do Pedregal (B) e também o conjunto delas (Total).

Considerando, como a teoria em que se baseia o Bender exige, a importância
.1 variável idade, pretendeu-se inicialmente a formação de dez faixas etárias entre
h.O até 11:11 (4). Supondo que o desenvolvimento viso-motor ocorre de forma
11I Is acentuada nas idades mais precoces, foram estabelecidas 8 faixas de seis
11I ses, entre os 6 e 9 anos, e duas faixas de um ano para as idades de 10 e 11
1I10S.

A TABELA 1 resume a constituição final dos grupos, por faixa etária, sexo e
unosíra.
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TABELA 1 A amostra do Plano Piloto ficou formada por 351 crianças. Nas faixas de 9:0-0:5
Nllmerode sujeitosporfaixaetária,sexoe amostra 9:6-9: 11, O número de sujeitos ficou menor que 30 (25 e 28 respectivamente),

ntretanto nas demais este número foi bem superior. Do total- 351 crianças - 55%
Odo sexo masculino e 45% do sexo feminino.

Amostra PlanoPiloto Pedregal TOTAL Na amostra B o trabalho defrontrou-se com um novo problema, tendo em vista
FaixaEtária tlU a escola não oferece um ensino pré-escolar, e assim, as crianças só ingres-
(anos- meses) Sexo M F T M F T M F T m no ensino formal com, pelo menos, 7 anos. Em vista disso não foi possrvel

lurmar os grupos de 6:0-6:5 e de 6:6-6: 11. Nas demais oito faixas, o número de
6:00 - 6:5 16 16 32 16 16 32 I ri nças foi satisfatório. Assim a amostra B ficou consnnnda por 269 crianças,

% 50 50 100 50 50 100 ndo 48% do sexo masculino e 52% do feminino.
Outra variável que se mostrou de grande importância foi a série escolar da

6:6-6:11 23 21 44 23 21 44 I ti nça. Pela TABELA 2 pode-se verificar que a amostra do Plano Piloto abrange
% 52 48 100 52 48 100 I ri nças do pré-escolar até algumas da 5~ série. Já no Pedregal a amostra só

hrange crianças de 1~ a 4~ série, com uma concentração maior na 1~ e ~ série.
7:0 - 7:5 24 14 38 08 23 31 32 37 69 I to se deve ao fato de que, no Pedregal, as crianças tem um maior número de re-

% 63 37 100 26 74 100 46 54 100 11tências e, muitas vezes, só ingressam na escola em idades mais avançadas.
im é comum encontrar ar crianças com 10, 11 e até 12 anos nas séries iniciais.

7:6 - 7:11 16 22 38 16 20 36 32 42 74
% 42 58 100 44 56 100 43 57 100

TABELA 2
B:O - 8:5 22 15 37 19 11 30 41 26 67

% 60 40 100 63 37 100 61 39 100 Freqüênciae porcentagemdasamostrasdo PlanoPiloto(M = 351),
Pedregal(N = 269)eTotal (N = 620)porsérieescolar.

8:6-8:11 25 06 31 17 19 36 42 25 67 AMOSTRAS
% 81 19 100 47 53 100 63 37 100

Variáveis PlanoPiloto Pedregal Total
9:0 - 9:5 19 06 25 19 17 36 38 23 61 • Nrveis % % %

% 76 24 100 53 47 100 62 38 100
- Série

9:6 - 9:11 15 13 28 06 26 32 29 31 60 • Pré-escolar 112 31,9 112 18,1
% 54 46 100 19 81 100 48 52 100 .1! 75 21,4 91 33,8 166 26,8

.2! 55 15,7 155 57,6 210 33,9

.3ª 59 16,8 20 7,4 79 12,7
10:0- 10:11 17 29 46 17 21 38 34 54 84 .4ª 32 9,1 3 1,1 35 5,6

% 37 63 100 45 55 100 41 59 100 .5ª 18 5,1 18 2,9

11:0-11:11 16 16 32 20 10 30 36 26 62 Para caracterizar o nível sócio-econômico (NSE) das duas amostras foram le-% 50 50 100 67 33 100 58 42 100
li ntados vários dados bio-demográficos, que apresentamos a seguir. Na amostra

TOTAL 193 158 351 130 139 269 323 297 620 , 3% dos pais e 56% das mães têm curso superior completo. Já na amostra B

% 55 45 100 48 52 100 52 48 100 I nas um pai tem segundo grau completo e 3 mães com primeiro grau completo,
demais têm escolaridades inferiores. No Plano Piloto 56% dos pais atuam em

prollssões de nlvel superior e 20% em nível médio. No Pedregal 47,6% tem traba-
11 emi-qualificado e 15,2% não qualificado. Quanto à profissão das mães, no, no Piloto 49,2% são de nlvel superior e 23,4% de nível médio e apenas 15,1%

M = Masculino F = Feminino T = Feminino+ Masculino dedicadas exclusivamente ao lar. No Pedregal 12,6% têm trabalho não-qualifi-
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cado, 15,6% são domésticas e 62,1% são do lar. Isto mostra um aspecto interes-
sante, que é o fato de que na classe média/alta as mulheres em sua grande maio-
ria, atuam no mercado de trabalho, o que não ocorre na classe de NSE baixo.

Outros números ajudam a caracterizar a discrepância do NSE entrê- as duas
amostras: no Plano Piloto apenas 4,6% das famnias não possuem carro e 55,6%
possuem pelo menos dois. No Pedregal somente 3,7% das famnias têm um auto-
móvel. No Plano Piloto todas as famnias contam com pelo menos um televisor e no
Pedregal 25% não têm TV. Das famnias do Plano Piloto, 75% têm pelo menos um
vfdeo-cassete, 93,2% pelo menos um aparelho de som, 78,4% pelo menos um em-
pregado doméstico e 98,3% têm linha telefOnica em casa. No Pedregal apenas
1,1% tem vfdeo-cassete, 43,1 % não têm aparelho de som, apenas 1,1% tem em-
pregado doméstico e 98,4% não têm telefone.

3.1.3. Instrumentos

Foi utilizado o teste de Bender, conforme apresentado por Koppitz (1987), se-
guindo-se seu modelo de aplicação e correção.

Com o objetivo de levantar os dados bio-demográficos, como sexo, data de
nascimento e condições sócio-econOmicas e educacionais da famnia, foi desen-
volvido um pequeno questionário de dados pessoais, a ser utilizado pelos exami-
nadores, com as próprias crianças e completado e/ou confirmado pelos dados ca-
dastrais da Escola.

No sentido de avaliar as condições sócio-econOmicas, ao invés de se utilizar o
critério da renda familiar, optou-se por verificar a propriedade de "bens de con-
sumo duráveis" e condições de moradia da famnia, que podem indicar mais cla-
ramente o nfvel real de capacidade de consumo (portanto de renda) da famnia (ver
secção 3.1.2).

Foram aplicados, ainda, as "Matrizes Progressivas de Raven" (Escala Espe-
cial) (Raven, 1966) e o "Teste do Desenvolvimento da Integração Viso-Motora"
(VMI) (Beery, 1982, 1989) para a validação concorrente do Bender.

3.1.4. Procedimentos

Para a aplicação dos instrumentos, foram selecionados e treinados 11 alunos
do Curso de Graduação em Psicologia da UnB. Estes alunos revezaram-se em
grupos de três a cinco para cada uma das 24 sessões de aplicação (12 no Plano
Piloto e 12 no Pedregal). Um dos autores esteve presente em todas as sessões,
coordenando e também aplicando os intrumenb s. A coleta de dados ocorreu entre
novembro de 1989 a abril de 1990.

O Bender foi aplicado individualmente, seguindo-se as instruções de Koppitz
(1987: 32-33).

A direção das Escolas determinava as séries/turmas a serem avaliadas em ca-
da sessão, em função de sua disponibilidade de horários.
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, • Análises Estatísticas

No sentido de avaliar os parâmetros psicométricos do Bender, procurou~se !un-
I m ntalmente estabelecer dois nfveis de validade: de construto e de crítérío.

I' ra estabelecer a validade de construto procurou-se verificar sua estrutura
, klfl I.

I ra estabelecer a validade de critério foram utilizados o Raven (Escala Es-
I (I I) e o VMI (Teste do Desenvolvimento da Integração Viso-MotoraL(Beery,
t /I ). .

f ra a avaliação da precisão do Bender foi utilizado o fndlce alta de Cronba-
h.

• VALIDADE DE CONSTRUTO (ANÁLISE FATORIAL)

orno ficou claro na revisão bibliográfica acima são poucos os estudos fato~ai~
ender no exterior, e inexistentes com amostras brasileiras. Ficou ta~~r:n indi-
que a estrutura do Bender parece não ser unidimensional. Para d.lnmlr es.ta

tão e estabelecer a validade de construto do Bender foi feita a análise fatonal
Iderando separadamente as amostras do Plano Piloto (A), Pedregal (B), e
I conforme descritas acima (seção 3.1.2.), utilizando-s~ ~ r:nétodo dos c~mpo-

t s principais com rotação ortogonal (varimax). Foram inlcialmente considera-
ignificativos os itens com carga maior do que (+/-) 0,30, em pelo menos uma
mostras.

sta análise fatorial evidenciou a presença de quatro fatores, conforme pode-se
'I "ficar na TABELA 3.

O fator 1 composto inicialmente por 11 itens, apresenta-se bem caracterizado
amostr~s B e Total e menos claro na amostra A, Cinco itens apresent~ram

r s superiores a 0,30 nas três amostras (1a, 3, 12a, 21b e 24), sendo dlre~a-
nte considerados para o fator. Dos outros seis, cinco apresentaram. valores In-
nlllcantes em A, mas valores adequados em B e no Total, send~ assim, também
n Iderados para o fator (itens 2, 13, 14, 22 e 23). Apenas um Item, o 1b; apre~
níou valores significantes em A e B, mas como no total obteve carga baixa fOI

nl o desconsiderado. O fator 1 ficou composto por 10 itens,

fator 2 apareceu composto por 7 itens. Quatro deles são consistentes .nas
mostras (2, 5, 7 e 11) e compõem o fator. Dois apresentaram cargas baixas

1 A (25) ou B (13) mas como têm cargas adequadas na outra amostra e no Total
também considerados no fator. Apenas um (16) apresentou carga adeq~ada

, Total, mas como em A e B foram baixas ele foi desprezado. O fator 2 ficou
Imposto por 6 itens.

fator 3 foi o único invariante e claro nas três amostras, ma.s composto por
J nas 3 itens: 4, 10 e 15. Suas cargas foram bastante altas, variando de um mf-

, no de 0,69 (item 4, amostra A) até 0,87 (item 15 amostra B).
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8CH-PERIOOICOS
TABELA 3 fator 4 foi composto inicialmente por 5 itens. Dois deles foram consistentes

Cargas fatorlais, eigenvalues, porcentagem de variãnoía explicada e rndlce de precisão (alfa)
três amostras (6 e 9) compondo o fator. Outros dois apresentaram cargas al-

em A, mas baixas em B e no Total (18a e 20) sendo, assim, desconsiderados.
para os fatores do Bender. ) quinto item (8) embora tendo carga alta no total, em A e B suas cargas foram

Item
I I s e também foi desconsiderado. Este fator ficou reduzido a apenas dois itens.

2 3 4 onstata-se que estes fatores encontram relação com as categorias de erropor
figura A B T A B T A B T A B T

critas por Koppitz (1987) e que fundamentam sua escala de avaliação. Esta
ulora trabalhou inicialmente com 20 categorias de desvios e distorções para a

A la 0,68 0,58 0,36 , mtuação do Bender. Suas análises estatfsticas evidenciaram que 13 dessas 20
lb 0,67 0,35 (0,00) I orias não se correlacionavam com o que pretendia medir.
2 (-0,03) 0,31 0,36 0,57 0,54 0,56
3 0,65 0,51 0,43 "Estas 13 categorias parecem n~o estar relacionadas com o desempe-

4 0,69 0,78 0,74
nho nas séries elementares e por impliceçêo n~o parecem estar relaciona-

5 0,62 0,74 0,75
das com a maturidade da percepçAo viso-motora • • • uma análise experi-

6 mental das 13 categorias sugere que elas caem dentro de dois grupos prin-

2 7
0,75 0,83 0,81 cipais: 1) desvios relacionados primariamente com imaturidade na coorde-

0,60 0,73 0,55 neçéo muscular fina • • • 2) desvios que refletem ten~o emocional ••• "
8 (-0,07) (0,29) 0,35 (Koppitz, 1987: 26).
9

3 10
0,77 0,85 0,81 Com isto a Escala Inicial de Koppitz ficou reduzida a sete categorias, compondo0,80 0,84 0,84

11 0,59 0,48 0,54 ~ens, e que são:
12a 0,46 0,39 0,31
12b - Perseveração;

4 13 (0,15) 0;30 0,58 0,38 (0,29) 0,39 - Rotação da figura ou parte dela;14 (0,02) 0,62 0,68 - Distorção da forma;5 15 0,77 0,87 0,82 - Substituição de ângulos por curvas;16 (0,11) (0,15) 0,30
17a - Acréscimo ou omissão de ângulos;
17b - Substituição de pontos por círculos ou por linhas;

6 18a - Falha na integração das partes de uma figura.
18b 0,36 (0,05) (0,08)
19 stas categorias foram reagrupadas, a partir da constatação de que:
20

7 21a
0,54 (0,15) (0,27) "Ainda que a Escala Inicial de Pontusçêo tenha demonstrado ser 11mno

'21b O,33 0,64 0,46 trabalho com crianças pequenas, ficou claro que algumas mudanças mero-
22 (0,00) 0,47 0,54 res a melhorariam. Um freqüente reexame dos protocolos do Bender e o re-
23 (0,22) 0,63 0,54 teste de numerosas crianças levaram â revisêo da Escala Inicial. Nenhuma

8 24 0,34 0,69 0,51 mudança básica foi feita, tampouco se omitiram ou adicionaram itens signifi-

25 - (0,19) 0,58 0,57 cativos" (Koppitz. 1987: 28).

em justificar claramente suas modificações Koppitz apresentou sua "Escala de
eigen 3,20 4,05 4,29 1,57 2,42 2,10 2,04 2,09 1,80 1,75 1,51 1,31

M turação do Bender" formada agora por apenas quatro categorias. A "rotação"
% var 11,00 13,50 14,30 5,40 8,10 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 5,00 4,60

"perseveração" permaneceram inalteradas, As categorias "SUbstituição
n 10 10 10 6 6 6 3 3 3 2 2 2 Ingulos por curvas" e "acréscimo ou omissão de ângulos" foram inte-

alIa 0,60 0,76 0,75 0,54 0,68 0,66 0,68 0,80 0,75 0,67 0,70 ,070 r dos em "distorção da forma". A categoria "substituição de pontos por
rrculos ou por linhas" foi desmembrado. sendo que "pontos por círcu-

A = amostra Plano Piloto (N = 351) " passou a integrar "distorção da forma" e "pontos por linha" associado à
B = amostra Pedregal (N = 269) tegoria "integração". Desta forma a "Escala Final" ficou constitufda por 30
T = Total das duas amostras (N = 620) nsdivididos em quatro categorias, conforme mostra a TABELA 4.
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TABELA 4
Nllmero de itens por categoria
na Escala Koppitz

CATEGORIA N9DE ITENS

Rotação 8

Perseveração 3

Integração 9

Distorção da forma 10

Total 30

Na TABELA 4 estão apresentados os fatores, identificados no presente traba-
lho, com os itens que os compõem e a respectiva descrição de Koppitz (1987) e
na TABELA 6 estão listados os itens que não entraram na composição de nenhum
fator.

FATOR

TABELA 5
Descrição dos itens que constituem cada fator do Bender.

ITEM FIGURA DESCRiÇÃO (Koppitz)

1a A Dlstorção da forma
2 A Rotação
3 A Integração

12a 3 Integração
13 4 Rotação
14 4 Integração
21b 7 Dlstorçãc da forma (ângulos incorretos)
22 7 Rotação
23 7 Integração
24 8 Distorção da forma (ângulos incorretos)

2 A Rotação
5 1 Rotação
7 2 Rotação
11 3 Rotação
13 4 Rotação
25 8 Rotação

4 1 Distorção da Forma (pontos por cIrculo)
10 3 Distorção da Forma (pontos por cIrculo)
15 5 ülstorção da Forma (pontos por circulo)

6 1 Perseveração
9 2 Perseveração

2

3

4
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A TABELA 5 mostra que o fator evidencia a "rotação" ao agrupar 6 dos 8 itens
rrespondentes em Koppitz. Ficam fora do fator 2 o item 16, que não entrou em

n nhum outro fator e o 22, que entrou no fator 1.

TABELA 6

Descrição dos itens que não integram nenhum fator do Bender.

111 M FIGURA DESCRiÇÃO (Koppitz)

111 A
2
3
5
5
5
6
6
6
6
7

Distorção da forma (desproporção)
Integração
Integração (pontos por Linhas)
Rotação
Integração (perda da forma)
Integração (pontos por Linhas)
Distorção da forma (ângulos por curvas)
Distorção da forma
Integração
Perseveração
Dístorção da forma (desproporção)

o fator 4 agrupa dois itens dos 3 que avaliam a "perseveração", em Koppitz,
ndo fora o item 20 (Ver TABELAS 3 e 4). -
N ste trabalho a categoria "substituição de pontos por círculos", que
ppltz agrupa em "distorção da forma" aparece como um fator distinto, nltido e

ullo forte (Ver nas TABELAS 6 e 8 o fator 3).
fator 1, deste trabalho, agrupa 4 itens referentes à "integração", 2 itens de

I torção da forma-ângulos incorretos", 1 item de "distorção da forma" e
II ns de "rotação". O fator 1 é também o que apresenta maior varlãncía entre

mostras, o que evidencia uma certa inadequabilidade do fator. Por outro lado
lá a indicar que estes 10 itens referem-se a outra categoria que não as lista-

por Koppitz. Pode-se supor que esta categoria seja mais abrangente referindo-
problemas da percepção global da figura, ou seja de uma "distorção da

talr.
Ia análise pode ser ampliada ao avaliar os rndices de precisão dos quatro

r apurados neste trabalho. Os valores alfa (ver TABELA 3) variam de 0,54
I r 2, amostra A) até 0,80 (fator 3, amostra B), ficando, a maioria, em torno de

, • I to indica que eles não são totalmente satisfatórios. Por outro lado podemos
r ber que são fatores bastante promissores. Isto se evidencia, p. ex., ao se
I kl rar que são compostos por um número pequeno de itens. Os fatores 3 e 4

o formados por apenas 2 e 3 itens têm alfas de 0,75 e 0,70.
, 0<1 -se concluir, então, que nestes quatro fatores existem itens com grande

I1 I IOncia interna, mas, como fatores, precisam ser compostos de forma mais
qu da, principalmente ampliando o número de itens. Isto pode ser obtido de

I formas: encontrando novos itens nas figuras existentes, ou criando novas fi-
I no Bender.
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A estrutura fatorial aqui observada mantêm certa relação com aquela eviden-
ciada por Hofmann (1976) e descrita acima, sendo que dois dos fatores descritos
por ele são absolutamente idênticos ao do presente trabalho: "efrculos por pon-
tos" e "perseveração".

Embora esta estrutura fatorial do Bender não apresente parâmetros psicoméírí-
cos convincentes, fica evidente que usar a escala unifatorial de Koppitz pode levar
a interpretações inadequadas, visto que sua estrutura ê, evidentemente, multidi-
mensional. Isto corrobora as observações de Haynes (1970), Hofmann (1976),
McKaye Neale (1985), Field e cols. (1982), entre outros.

O lato de não termos, ainda, uma estrutura fatorial definitiva do Bender, e, con-
siderando a freqüente utilização do sistema unifatorial de Koppitz, no Brasil, tomou-
se relevante uma análise mais detalhada da escala proposta por Koppitz.

Como alguns itens desta escala evidenciaram-se como não significativos, para
a presente amostra, desenvolveu-se uma análise para identificar as correlações
item-fator e o rndice alfa por amostra e no total, a fim de se eliminar os itens mais
fracos, estabelecendo-se assim, uma escala reduzida aos itens estatisticamente
significativos (criando-se o Bender Reduzido - BR). Numa primeira aproximação,
utilizando-se os 30 itens, foram consideradas significativas as correlações iguais
ou maiores do que (+ 1-) 0,20 em cada amostra (ver TABELA 7).

TABELA 7

Correlações item-fator e rndice alta para o Bender Total e Bender Reduzido (BR), por amostra.

Bender Total BR
Item

A B T A B T

A 1a 0,42 0,43 0,46 0,43 0,44 0,47
1b 0,25 0,30 0,34 0,26 0,31 0,34
2 (0,09) 0,38 0,36 (0,07) 0,36 0,34
3 0,20 0,36 0,36 0,20 0,37 0,37
4 0,31 0,22 0,29 0,33 0,23 0,30
5
6 0,28 (0,17) 0,27 0,29 (0,19) 0,29

2 7 0,21 (0,19) (0,18)
8 (0,03) 0,33 0,29 (0,02) 0,32 0,29
9 0,20 (0,17) 0,25 0,21 (0,19) 0,26

3 10 0,21 0,26 0,29 0,22 0,27 0,30
11 (0,18) 0,30 0,32 (0,15) 0,26 0,30

12a 0,22 0,35 0,34 0,21 0,34 0,33
12b

4 13 0,26 0,36 0,42 0,24 0,34 0,41
14 0,21 0,42 0,40 0,21 0,42 0,40

5 15 0,23 0,24 0,24 0,24 0,26 0,25
16 0,25 (0,16) 0,27 0,22 (0,13) 0,24

17a
17b

6 18a 0,21 0,25 0,25 0,20 0,26 0,25
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BenderTotal BR
Item

A B T A B T

18b
19
20 0,20 (0,16) 0,23 (0,18) (0,17) 0,24

7 21a 0,21 (0,11) (0,16)
21b 0,47 0,42 0,48 0,47 0,42 0,47
22 0,20 0,40 0,39 (0,19) 0,39 0,39
23 0,21 0,37 0,35 0,23 0,39 0,36

8 24 0,45 0,42 0,44 0,43 0,43 0,44
25 (0,15) 0,25 0,25 (0,13) 0,21 0,23

alfa 0,66 0,74 0,76 0,66 0,76 0,78

A = Amostra do Plano Piloto (N = 351)
B = Amostra do Pedregal (N = 269)
T = Amostra Total (N = 620)

rtoze itens apresentaram esses valores nas três amostras sendo, portanto,
Iderados para o BR. Seis itens apresentaram valores inferiores a 0,20 nas
mostras (5, 12b, 17a, 17b, 18b e 19) e foram desconsiderados para o BR. Os

Iro dez itens apresentaram valores superiores a 0,20 numa amostra e inferiores
Ir • Desta vez, dois (7 e 21a) tiveram valores inferiores tambêm no total e fo-

m desconsiderados. Os oito restantes apresentaram valores maiores do que
I O no Total, sendo considerados para o BR.

o sta fonna o "Bender Reduzido" ficou composto de 22 itens, tendo sido reali-
nova análise com estes 22 itens, sendo que na amostra total as correlações

m-tator variaram entre 0,24 e 0,47.
alfa manteve-se em 0,66 para a amostra do Plano Piloto, nas duas análises

m 30 e 22 itens); na amostra Pedregal o alfa subiu de 0,74 para 0,76 e no Total
0,76 para 0,78. Isto evidencia que a qualidade do Bender mantêm-se inalterada
I melhora ao se considerar apenas os 22 itens.

"odemos observar que dos 30 itens que compõem o escore de Koppitz, 19 in-
r m os quatro fatores aqui evidenciados (ver TABELA 5) e 11 não pertencem a

nhum fator (ver TABELA 6). Comparando-se os quatro fatores do Bender com o
, notamos que dois itens (5 e 7) que pertencem ao fator 2 não integram o BR.

r outro lado, cinco itens que não pertencem a nenhum fator (1b, 8, 16, 18a e 20)
I r m o BR. Finalmente existem seis itens que não pertencem a nenhum fator e

, o BR (12a, 17, 17b, 18b, 19 e 21a). Destes seis itens cinco, tiveram variância
I nlflcante (18b: 0,3% de erro; 12b: 0,6%; 17b: 0,8%; 17a: 2% e 19: 3,2%) e isto,
v velmente, explica suas inadequações. Apenas o item 21a teve uma variãncia

r (14,2% de erro) mas, mesmo assim, não integrou nenhum fator e nem o BR.

VALIDADE CONCORRENTE COM O VMI E COM RAVEN.
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4.1. Validade Concorrente com o VMI

Como ficou demonstrado pelas análises fatoriais do Bender os fatores nele evi-
denciados não apresentaram parâmetros psicométricos adequados. Sendo assim,
optou-se aqui, por não utíllzá-los na análise concorrente. Esta análise foi então de-
senvolvida apenas com o Bender Reduzido, que apresentou parâmetros mais
adequados.

O VMI - Teste do Desenvolvimento da Integração Viso-Motora, Beery (1982,
1989) - assim como o Bender, é um teste de cópia de figuras. Constitui-se de 24
figuras num caderno com 8 páginas (três figuras por página) que a criança deve
reproduzir num espaço delimitado na respectiva página. Em trabalhos recentes
(Pinelli Jr., 1990; Pinelli Jr. & Pasuali, 1991) o VMI foi avaliado em seus parâmetros
psicométricos com uma amostra brasileira. Nestes trabalhos foram evidenciados
dois fatores no VMI: o VMI-1 denominado "fator viso-motor" e o VMI-2 denomi-
nado "fator de integração viso-motora". Nesta amostra brasileira sete Itens
(dos 24 originais) não apresentaram valores significativos e foram eliminados,
criando-se, assim, o VMI-Reduzido (VMI-R) com 17 itens.

As correlações entre o VMI-R e os dois fatores do VMI com o Bender Reduzido
(BR) são altamente significativas e também fortes, na amostra A, B e no Total (Ver
TABELA 8). Elas variam de um rnlnirno de 0,54 a um máximo de 0,67.

De forma consistente, nas três amostras, o BR apresenta maiores correlações
com o VMI-1 (viso-motor) do que com o VMI-2 (integração viso-motora).O VMI-1,
por estar composto pelas figuras mais simples, envolve mais os aspectos per-
cepto-motores do que os cognitivos. Assim constata-se que o Bender correlacio-
na-se um pouco melhor com os fatores perceptuais do que com os integrativos do
VMI.

Isto evidencia a semelhança, mas não a igualdade, entre os dois instrumentos,
ou seja, ambos medem de forma consistente os mesmos elementos (o desenvol-
vimento da integração viso-motora).

TABELA 8

Correlações (r) do Bender-R com
o VMI, por amostra.

Amostra

Fatores A B T

VMI-1 0,66" 0,62" 0,67*'

VMI-2 0,60" 0,54" 0,59"

VMI-R 0,66" 0,63" 0,67"

A = Plano Piloto (N = 351)
B = Pedregal (N = 269)
T = Total (N = 620)
" P < 0,001
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.1. Validade concorrente com o Raven

Estudos diversos mostraram correlações significativas entre o Bender e a inte-
ncia. Neste sentido, para a análise concorrente com o Bender, foi utilizado o

, te das Matrizes Progressivas de Raven - Escala Especial - (Raven, 1966).
lima análise fatorial, desenvolvida recentemente numa amostra brasileira (Pineli Jr.
I I O) caracterizou o Raven como composto por 3 fatores, além da escala total
11m 36 itens (Raven-T), e que são: o Raven-1 (fator perceptivo) composto por 6

1\ n ; o Raven-2 (racioclnio anal6gico) composto por 16 itens e o Raven-3 (ra-
clnío dedutivo) composto por 8 itens. As correlações entre o BR e o Raven

ncontram-se na TABELA 9.
O BR apresenta correlações altas e significativas com o Raven-2 (raciodnio

11 lógico) e o Raven-T: em A, em B (consistentemente menores do que em A) e
I Total.

TABELA 9

Correlaçc5es (r) do Bender-R com os
fatores do RAVEN, por amostra.

Amostra

Fatores A B T

RAVEN -1 0,01 0,12 0,15"

RAVEN-2 0,51" 0,43" 0,61"

RAVEN-3 0,45" 0,03 0,44"

RAVEN-T 0,54" 0,42" 0,61"

A = Plano Pllom (N = 351)
B = Pedregal (N = 269)
T = Total (N = 620)
"p .::: 0,001

IR não apresenta correlação com o Raven-1 (perceptivo) em A, nem com o
v 0-3 (dedutivo) em B. Na amostra B a correlação com o Raven 1, de 0,12,
I não é significativa.

10 Iderando a amostra total, o BR tem correlações significativas com todos
r s do Raven (p 0,001). Entretanto o nível de correlação é baixo para o

11 1 (0,15), sendo alto para o Raven-2 e Raven-T (0,61) e um pouco menor
) 11 ra o Raven-3.

I lu mostra que o Bender está relacionado mais com os fatores de raciocínlo do
m O fator puramente perceptivo do Raven.
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5. CONCORDÂNCIA DOS AVALIADORES ("INTERRAT ER
RELlABILlTY")

Dado que o Bender foi apurado utilizando-se a escala maturacional de Koppitz,
fez-se necessário medir a concordância entre os avaliadores, tendo em vista qUI
este sistema, embora bastante objetivo, exige do apurador algumas decisões 50
bre a qualidade das figuras que o sujeito reproduz. Com isto torna-se esperado UIII
certo grau de discordância entre avaliadores distintos. . _ .

Os mesmos 11 estudantes selecionados e treinados para a aphcaçao dos m
trumentos (ver procedimentos, secção 3.1.4.) também foram treinados para avall I
o Bender. Os testes, dos 620 sujeitos, foram pontuados independentemente por
dois destes onze juízes. As duplas de julzes foram formadas aleatoriamente e 5 111

o conhecimento deles, num total de 13 duplas dentre as combinações posslv
com os onze estudantes. Cada dupla avaliou em média, 48 protocolos. As disc r
dâncias entre os avaliadores foram julgadas e dirimidas por um terceiro juiz: UI I

profissional de Psicologia com larga experiência na correção do teste.
Os rndices de concordância entre os avaliadores, para cada protocolo, for 1111

obtidos usando-se a seguinte fórmula:

ic = nº de itens - discordâncias
nº de itens

onde "ic" é o número de concordâncias por protocolo. Considerando-se qu
número de itens menos as discordâncias é igual ao número de concord 11

cias, pode-se resumir a fórmula acima em:

ic = nº de concordâncias
nº de itens

O rndice de concordância para o total dos protocolos foi obtido somando- "
"ic" dos protocolos da respectiva amostra de crianças e dividindo-se pelo nÚfll!ll'
de crianças, ou seja:

ict = ic
N

onde, "ict" é o rndice de concordância no teste e N o número de sujeitos (
ças) na amostra.

Os fndices de concordância obtidos foram idênticos nas três amostras, a

0,91. . .
Koppitz (1987), descreveu índices de concorcancta entre e.xamlnadores d fi

a 0,96. Neale e McKay (1985) avaliando protocolos de 200 c!,anças normal , ,li
vés de três jufzes independentes, encontraram concordância entre eles d (I

0,92 e 0,91, concluindo pela alta fidedignidade do sistema Koppitz.
Os resultados do presente trabalho (0,91 nas três amostras), estão dentro
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I I metros esperados, concluindo-se dar que o sistema Koppitz realmente oferece
IMII urau de objetividade bastante alto.

()NCLUSÂO

( Teste Gestáítico Viso-motor de Bender, embora largamente utilizado no Bra-
11. li m sido pouco estudado em seus parâmetros psicométricos. O presente tra-

I lho evidencia que o escore unidimensional, estabelecido por Koppitz (1987), é
I inte falho. O Bender apresenta uma estrutura multifatorial. Entretanto, nota-se

I" ta estrutura é, ainda, bastante inconsistente, devendo-se desenvolver nos-
Ir balhos que aprimorem estes fatores.

I'or outro lado, verificou-se também, que certos itens do Bender são desneces-
rkl , visto que pouco contribuem na qualificação de um escore global, posto que
Idi criminativos.
No que se refere à análise concorrente constatou-se que o Bender tem altas
li. I ções com o VMI e com os aspectos cognitivos do Raven.
I 10 mostra-nos que a tarefa de reprodução de figuras não é meramente um
" o motor, mas que já envolve, em larga escala, elementos cognitivos.
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