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Comparação dos resultados do Psicodiagnóstico
Miocinético – PMK de Belo Horizonte com os
de Recife e de São Paulo

O Psicodiagnóstico Miocinético (PMK) é um teste gráfico expressivo usado em todo o Brasil para a avaliação da
personalidade. Ainda que atualmente seja mais utilizado nos exames psicotécnicos para a obtenção da Carteira Nacional
de Habilitação (CNH), é empregado também nas áreas de seleção de pessoal e psicodiagnóstico. O presente trabalho
surgiu da necessidade do estabelecimento de normas para o PMK nas diversas regiões do País e seu objetivo é comparar
as médias obtidas em Belo Horizonte com as de Recife, as de São Paulo e com as de motoristas do Manual do PMK (Mira,
1987). A amostra foi constituída de 356 sujeitos do sexo masculino nas três cidades, com idades variando de 18 a 66 anos.
A análise dos resultados indica que existem diferenças estatisticamente significativas entre todas as amostras estudadas
nas medidas das seis características avaliadas pelo teste, ou seja, Tônus Vital, Agressividade, Reação Vivencial, Emotivi-
dade, Dimensão Tensional e Predomínio Tensional. Esses dados confirmam a necessidade de serem construídas tabelas
diferentes para a sua avaliação em cada uma das regiões estudadas.
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avaliação psicológica.
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Myokinetic Psychodiagnosis (PMK) results comparison between samples of the cities of Belo Horizonte, Recife
and São Paulo

Myokinetic Psychodiagnosis (PMK) is an expressive graphic test used in Brazil for personality assessment. Although
it is used mainly for psychological assessment of drivers’ license, its use also extends to the areas of personnel’s selection
and psychodiagnosis. The present work was motivated by the need of establishing  PMK  norm tables for the several
areas of the Brazil and its purpose is to compare the means of PMK measures obtained in Belo Horizonte with the means
of Recife, São Paulo and the drivers’ tables of the Manual do PMK (Mira, 1987). The sample was constituted of 356
males subjects in the cities of São Paulo, Belo Horizonte and Recife, which ages ranged  from 18 to 66 years. The results
indicated differences among the samples in the measures of the six characteristics evaluated by the test: Vital Tonus,
Aggressiveness, “Vivential” Reaction, Emotivity, Tensional Dimension and Tensional Predominance. These data confirm
the need of establishing norms for  evaluating the test in each one of the studied regions.

Key-words: Myokinetic Psychodiagnostic, PMK drivers psychological assessment, personality assessment, psychological
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INTRODUÇÃO

O Psicodiagnóstico Miocinético (PMK) é um tes-
te psicológico que avalia as características estruturais
e reacionais de personalidade. Sua fundamentação
teórica é baseada na Teoria Motriz de Consciência
que postula que “toda intenção ou propósito de rea-
ção acompanha-se de uma modificação do tônus pos-
tural, que propende a favorecer os movimentos à
obtenção dos objetivos e a inibir os movimentos con-
trários” (Mira, 1987, p.13).

Os fundamentos dessa teoria foram estudados por
diversos autores, entre os quais Werner Wolff, que
procurou analisar as “relações entre os movimentos
expressivos (ou seja, que acompanham a exterioriza-
ção de emoções e ou idéias) e a personalidade do indi-
víduo” (Boccalandro, 1998, p. 22). Mais informações
sobre a fundamentação teórica do PMK e o compor-
tamento expressivo podem ser obtidas em Allport
(1974), Mira (1987), Rosas (1996) e Boccalandro
(1998).

Foram realizados alguns estudos empíricos para
avaliar e comprovar a possibilidade de se conhecer as
tendências psicológicas de uma pessoa, examinando
os movimentos que ela executa, por meio de sua pos-
tura corporal (Mira, 1987), o que foi gradativamente
colaborando para se determinar as características ava-
liadas pelo teste, consolidando a sua utilização como
um valioso instrumento de avaliação psicológica, até
que assumisse a forma que tem hoje.

O PMK é um teste que permite conhecer diferen-
tes aspectos da personalidade, baseando-se para isso
na concepção de que o corpo e a mente são instâncias
que se inter-relacionam, tornando possível avaliar os
traços de personalidade por meio de alterações do tô-
nus postural (Boccalandro, 1999). Nesse sentido, pode-
se afirmar que existe a possibilidade de se “conhecer
as tendências psicológicas de uma pessoa, examinan-
do os movimentos que ela realiza de maneira não cons-
ciente, quando fala ou, inclusive, pela postura corporal
e pela mímica facial e manual” (Wolff apud Bocca-
landro, 1998, p. 22).

Desde a sua apresentação à comunidade científi-
ca, em 1939, por Emílio Mira y López, o PMK tem
sido utilizado em diversas áreas da avaliação psicoló-
gica. Ainda que atualmente no Brasil, seu uso princi-
pal seja nos exames psicotécnicos para a obtenção da
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), é emprega-
do também como um valioso instrumento na realiza-

ção de psicodiagnósticos e em seleção de pessoal,
principalmente em cargos considerados de risco. Sua
natureza não-verbal, associada à falta de controle do
examinando sobre as tarefas realizadas e ao “fato de
sua execução não ser suscetível de aprendizagem”
(Alves et al., 1998, p. 3) o tornam um instrumento que
oferece condições para a realização de uma avalia-
ção mais fidedigna da personalidade.

A utilização do PMK na avaliação psicológica de
motoristas e candidatos à CNH está relacionada ao
fato de o teste avaliar características de personali-
dade que são extremamente importantes para essa
função tais como: a agressividade, a emotividade e
a impulsividade, além de avaliar a existência de pos-
síveis traços de disritmia (Boccalandro, 1977), que
podem prejudicar o desempenho dessa função, colo-
cando em risco a vida do motorista e a de outras
pessoas.

Recentemente, em uma pesquisa de Dissertação
de Mestrado, realizada por Baumgartl em 2004, foi
encontrada uma correlação positiva e significativa
entre o número de acidentes sofridos por funcionários
eletricitários e o grau de agressividade avaliada pelo
PMK, indicando que quanto mais o indivíduo dirige
sua agressividade para o meio, “maior a chance dele
sofrer acidentes no trabalho, mesmo possuindo maior
tempo de experiência na função” (p. 73).

O Manual do PMK, publicado no Brasil em 1987
por Alice Mira, traz, em seu conteúdo, uma série de
informações sobre a fundamentação teórica da técni-
ca, sobre a sua utilização adequada, além das normas
usadas atualmente para a avaliação dos protocolos.
No manual, estão incluídas normas separadas para
adolescentes e adultos de cada sexo, bem como duas
tabelas de motoristas, sendo uma para pessoas pre-
dominantemente brancas (Grupo A) e outra para pes-
soas predominantemente negras (Grupo B), que foram
estabelecidas por causa de diferenças constatadas em
um estudo de comparação entre esses dois grupos
étnicos, realizado por Alice Mira em 1968.

Na literatura são escassos novos trabalhos de nor-
matização do instrumento. Essa falta vem sendo ame-
nizada em virtude de algumas pesquisas que foram
feitas recentemente como a de Costa (2001) e a de
Bardella, Alves, Esteves, Guedes e Almeida (2001),
que apresentaram novas tabelas para as amostras de
Belo Horizonte e Recife, respectivamente.

Partindo dos resultados dessas pesquisas e consi-
derando que o PMK é um teste bastante utilizado em
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todo o território nacional, surgiu a necessidade de ve-
rificar se existem diferenças regionais entre as pes-
soas que realizam o teste em diferentes cidades do
Brasil, o que justificaria, portanto, a elaboração de di-
ferentes tabelas para as diversas regiões.

O objetivo deste trabalho é comparar os resulta-
dos dos candidatos à CNH de Belo Horizonte (Minas
Gerais), com os de Recife (Pernambuco), com moto-
ristas de São Paulo e com a amostra de motoristas do
Grupo A do Manual do PMK (Mira, 1987). Decidiu-
se fazer essa comparação apenas com o Grupo A,
pois não há informações sobre a composição das amos-
tras em relação à raça.

MÉTODO

Sujeitos
A amostra total foi composta por 356 sujeitos do

sexo masculino que realizaram o PMK em diferentes
Estados do Brasil. A descrição das amostras pode
ser observada a seguir:

1. Belo Horizonte
Composta por 106 sujeitos, candidatos à Carteira

Nacional de Habilitação (CNH) em diversas clínicas
da cidade de Belo Horizonte, que fizeram o exame
psicotécnico durante os anos de 2001 e 2002. As ida-
des dos sujeitos variaram de 18 a 59 anos, com uma
média de 22,1 anos e um desvio-padrão de 6,4.

2. Recife
Constituída de 102 sujeitos, candidatos à CNH na

cidade de Recife, que foram submetidos à avaliação
psicológica durante o ano de 2002. As idades dos su-
jeitos variaram de 18 a 50 anos, com uma média de
26,8 anos e um desvio-padrão de 6,9.

3. São Paulo
Composta por 148 sujeitos, que participaram de

processos seletivos para a função de motorista no setor
de seleção da Vetor Editora, no período de 1998 a
2001, na cidade de São Paulo. As idades variaram de
20 a 49 anos, com uma média de 30,4 anos e um des-
vio-padrão de 6,8.

Motoristas do Grupo A
Os dados dessa amostra foram obtidos do Manual

do PMK (Mira, 1987) e do artigo que descreve a pes-
quisa da qual foram derivadas as normas (Mira, 1968).
Essa amostra foi obtida no Rio de Janeiro e era composta
por 100 sujeitos, cujas idades variaram entre 19 e 46 anos.

A distribuição de freqüência da escolaridade dos
sujeitos das várias amostras é apresentada na Tabe-
la 1. Pode-se observar que a maior concentração dos
sujeitos que participaram da pesquisa está no ensino
médio completo e incompleto (60,4% na amostra de
Belo Horizonte, 63,7% em Recife e 70,2% em São
Paulo), exceto para os motoristas do Grupo A, cuja
escolaridade predominante é de 1a a 4a série do Ensi-
no Fundamental.

Tabela 1
Distribuição de freqüência dos sujeitos em função da escolaridade

edadiralocsE
oleB

etnoziroH eficeR oluaPoãS AopurG

N % N % N % N %

odazitebaflA – – – – – – 4 0,4

onisnEodseirésª4aª1
latnemadnuF 3 8,2 – – – – 27 0,27

onisnEodseirésª8aª5
latnemadnuF 22 8,02 82 5,72 01 8,6 42 0,42

eotelpmoCoidéMonisnE
otelpmocnI 46 4,06 56 7,36 401 2,07 – –

otelpmocnIeotelpmoCroirepuS 71 0,61 9 8,8 43 0,32 – –

latoT 601 001 201 001 841 001 001 001
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A distribuição da dominância lateral (direita ou es-
querda) dos sujeitos pode ser observada na Tabela 2,
que mostra que 91% das pessoas que participaram da

pesquisa eram destros, enquanto apenas 9% eram
canhotos. O manual não apresenta a freqüência da
dominância lateral para o Grupo A.

Procedimento
Os testes foram aplicados em diferentes clínicas

localizadas nas diversas regiões do País, sendo que
em todos os casos foram obedecidas as instruções de
aplicação descritas no manual. O PMK foi aplicado
em sua forma abreviada e em uma única sessão, de acor-
do com os seguintes critérios: para a amostra de Belo
Horizonte não foram aplicados os círculos da folha 3
e as cadeias verticais; em Recife, os sujeitos não rea-
lizaram a folha 3 e as cadeias verticais e em São Pau-
lo foram omitidas as cadeias verticais.

Os protocolos foram mensurados de acordo com
os padrões encontrados no Manual do PMK (Mira,
1987). Todas as medidas foram obtidas em milíme-
tros (mm). As medidas dos canhotos foram inverti-
das, pois, nesses casos, os dados da mão esquerda
são considerados como mão dominante e foram in-
cluídos com os da mão direita dos destros.

RESULTADO

Após a mensuração dos protocolos, foram calcu-
ladas as médias e os desvios-padrão de cada uma das
medidas dos traçados realizados de todos os grupos
estudados. Dessa forma para a amostra de Belo Ho-
rizonte foram consideradas 66 variáveis, para Recife
64 e para os Motoristas de São Paulo 66. As médias
do Grupo A foram obtidos do artigo de Mira (1968),
que foram incluídos posteriormente no manual (Mira,
1987).

Esses valores foram então submetidos ao Teste t
de Student, para verificar se as diferenças encontra-
das entre as médias eram ou não estatisticamente signi-
ficativas. As Tabelas 3 e 4 mostram os resultados das
comparações das médias das medidas obtidas pelas
amostras para a mão esquerda e direita respectiva-
mente.

De acordo com a Tabela 3 pode-se observar que
foram encontradas 23 diferenças estatisticamente
significativas entre as amostras em relação à mão
esquerda. Foram observadas cinco diferenças na com-
paração das amostras de Belo Horizonte com Recife,
nove com a amostra de motoristas de São Paulo e
nove com os Motoristas do Grupo A.

A Tabela 4 mostra que foram constatadas 30 dife-
renças estatisticamente significativas entre as amos-
tras para a mão direita. As diferenças estão distribuídas
da seguinte maneira: sete na comparação das amos-
tras de Belo Horizonte com Recife, nove com a de
motoristas de São Paulo e quatorze com os Motoris-
tas do Grupo A. Será apresentada a seguir a análise
dos resultados de cada uma das comparações.

As Tabelas 3 e 4 mostram que na comparação
entre as médias das amostras de Belo Horizonte e
Recife foram encontradas 12 diferenças significati-
vas entre os dois grupos em todas as características
avaliadas pelo PMK, que estão assim distribuídas:
• para o Tônus Vital, o DPv do Lineograma Vertical

da mão direita;
• quanto à Agressividade, o DPs do Ziguezague da

mão esquerda e da mão direita;

Tabela 2
Distribuição de freqüência dos sujeitos em função da dominância lateral

aicnânimoD
etnoziroHoleB eficeR oluaPoãS latoT

N % N % N % N %

atieriD 69 6,09 19 2,98 731 6,29 423 19

adreuqsE 01 4,9 11 8,01 11 4,7 23 9

latoT 601 001 201 001 841 001 653 001
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• para a Reação Vivencial, o DSs do Ziguezague ego-
cífugo da mão esquerda, os DSs das Cadeias egocí-
fuga e egocípeta da mão direita;

• em relação à Emotividade, o DSv do U vertical da
mão esquerda;

• quanto à Dimensão Tensional, o CL máximo e míni-
mo do Ziguezague egocípeto da mão direita e da
mão esquerda;

• para o Predomínio Tensional, a diferença de CL do
Ziguezague egocífugo da mão direita.

Tabela 3
Comparação das médias de cada medida e valores dos “t” entre as amostras de Belo Horizonte

(BH), Recife (Re), São Paulo (SP) e Grupo A para a mão esquerda

* Diferenças estatisticamente significativas no nível de 0,05.
 Egocífugo  –   Egocípeto

acitsíretcaraC adideM saidéM HBxeR HBxPS HBxA
HB eficeR PS A t t t

latiVsunôT samargoenilVPD 98,2- 67,0- 24,8- 63,4- 532,1- *701,3 587,0
sadacseVPD 76,2- – 35,3- 81,5- – 782,0 767,0

sUVPD 74,3- 06,1 59,11- 95,31- 076,1- *646,2 *758,2
edadivissergA samargoenilSPD 25,61 10,61 74,91 59,02 413,0 *899,1 *317,2

ZZSPD 15,1 57,5- 90,5- 47,8- *100,2 439,1 *507,2
saiedacSPD 77,31 58,91 21,02 12,32 637,1- 668,1- *434,2
salelarapSPD 73,5- 18,1- 08,7- 62,0 877,0- 185,0 631,1

sUSPD 85,71 51,12 11,71 09,91 944,1- 162,0 977,0
samargoenilHSD 45,3 38,1 22,3 24,3- 564,1 013,0 *652,6

oãçaeR samargoenilHPD 60,3- 35,0- 03,0 90,5- 184,1- *199,1- 901,1
laicneviV samargoenilSSD 23,3- 95,2- 28,0- 50,5- 384,0 185,1- 839,0

ZZSSD ↑ 15,6 15,2 75,8 48,2 *224,2 260,1- *079,1
ZZSSD ↓ 53,2- 47,0 70,6- 21,5- 646,1- 919,1 523,1

saiedacSSD ↑ 62,8- 38,4- 10,8- 64,8- 941,1- 870,0- 750,0
saiedacSSD ↓ 77,3 49,1 99,31 06,21 975,0 *405,2- *365,2
salelarapSSD ↑ 99,0 34,5 87,0 01,1- 983,1- 650,0 355,0
salelarapSSD ↓ 82,1- 00,0 02,1 92,4- 334,0- 597,0- 098,0

sUSSD 83,01- 01,01- 34,5- 71,91- 411,0- *200,2- *750,3
edadivitomE samargoenilVSD 75,9 14,9 74,8 04,9 041,0 462,1 971,0

sUVSD 77,41 24,81 87,61 00,42 *759,1- 862,1- *035,4
oãsnemiD samargoenilLCM 02,53 76,33 86,33 54,63 687,1 765,1 291,1
lanoisneT ZZ.xámLC ↑ 43,71 65,71 39,71 03,61 633,0- 169,0- 466,1

ZZ.nímLC ↑ 21,8 44,8 51,8 43,7 117,0- 360,0- 339,1
ZZ.xámLC ↓ 29,61 70,91 90,02 94,71 *802,3- *177,4- 678,0

ZZ.nímLC ↓ 29,7 05,9 44,9 21,8 *392,3- *613,3- 154,0
salelarap.xámLC ↑ 39,55 00,35 19,45 79,65 196,1 085,0 615,0

salelarap.nímLC ↑ 70,83 19,63 33,63 49,83 101,1 795,1 597,0
salelarap.xámLC ↓ 46,45 04,35 45,35 28,65 248,0 776,0 546,1

salelarap.nímLC ↓ 97,83 56,73 80,73 05,93 789,0 614,1 575,0
oinímoderP ZZLCfiD ↑ 22,9 21,9 87,9 30,01 622,0 933,1- 259,1

lanoisneT ZZLCfiD ↓ 00,9 75,9 56,01 63,9 272,1- *337,3- 648,0
salelarapLCfiD ↑ 78,71 90,61 75,81 00,71 864,1 855,0- 046,0
salelarapLCfiD ↓ 58,51 57,51 64,61 00,61 511,0 827,0- 951,0
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Tabela 4
Comparação das médias de cada medida e valores dos “t” entre as amostras

de Belo Horizonte (BH), Recife (Re), São Paulo (SP) e Grupo A para a mão direita

* Diferenças estatisticamente significativas no nível de 0,05.
 Egocífugo  –   Egocípeto

acitsíretcaraC adideM saidéM HBxeR HBxPS HBxA
HB eficeR PS A t t t

latiVsunôT samargoenilVPD 84,7- 98,2- 86,9- 27,31- *286,2- 723,1 *972,3
sadacseVPD 93,3- - 23,7- 02,8- - 524,1 764,1

sUVPD 16,7- 32,2- 13,11- 45,91- 828,1- 102,1 *912,3
edadivissergA samargoenilSPD 34,81 56,61 17,02 45,91 211,1 865,1- 796,0

ZZSPD 89,2 30,5- 41,5- 83,6- *371,2 *273,2 *555,2
saiedacSPD 35,91 00,52 51,02 22,02 155,1- 091,0- 771,0
salelarapSPD 68,3 30,4 95,0- 92,2 373,0 910,1 623,0

sUSPD 00,12 16,22 65,91 61,22 437,0- 446,0 244,0
samargoenilHSD 57,2 47,1 52,4 81,4 980,1 556,1- 314,1

oãçaeR samargoenilHPD 65,1- 77,2- 46,2- 85,1 537,0 127,0 048,1

laicneviV samargoenilSSD 47,0- 72,3- 37,1- 06,1- 938,1 667,0 435,0
ZZSSD ↑ 90,6 94,5 01,7 10,8 233,0 874,0- 029,0
ZZSSD ↓ 50,2- 97,1- 59,9- 63,6- 421,0- *339,3 *541,2

saiedacSSD ↑ 92,3- 42,3 07,9- 52,1- *404,2- *350,2- 366,0
saiedacSSD ↓ 65,71 35,8 47,41 39,61 *723,2 037,0 451,0
salelarapSSD ↑ 65,8 11,01 41,5 55,61 035,0- 989,0 *612,2
salelarapSSD ↓ 76,7 55,3 49,1- 01,01 005,1 *028,2 517,0

sUSSD 87,6- 61,8- 48,9- 61,21- 835,0 441,1 528,1
edadivitomE samargoenilVSD 40,8 53,7 51,7 43,8 418,0 801,1 343,0

sUVSD 38,41 81,41 34,61 62,71 893,0 519,0- 972,1
oãsnemiD samargoenilLCM 24,33 56,23 98,23 68,33 499,0 606,0 525,0
lanoisneT ZZ.xámLC ↑ 57,61 20,81 42,81 25,71 839,1 *533,2- 251,1

ZZ.nímLC ↑ 76,8 81,9 54,9 47,9 561,1- 147,1- *433,2
ZZ.xámLC ↓ 42,71 01,91 29,02 68,91 *435,2- *683,5- *786,3

ZZ.nímLC ↓ 87,8 80,01 62,11 64,01 *185,2- *121,5- *436,3
salelarap.xámLC ↑ 80,15 10,05 83,25 59,95 996,0 018,0- *404,5

salelarap.nímLC ↑ 84,53 75,43 48,53 65,83 608,0 733,0- *087,2
salelarap.xámLC ↓ 40,94 94,94 70,15 01,55 013,0- 433,1- *220,4

salelarap.nímLC ↓ 74,43 50,53 70,63 03,83 905,0- 544,1- *893,3
oinímoderP ZZLCfiD ↑ 80,8 48,8 08,8 67,8 *810,2- *940,2- 477,1

lanoisneT ZZLCfiD ↓ 54,8 20,9 66,9 23,9 804,1- *870,3- *581,2
salelarapLCfiD ↑ 95,51 44,51 35,61 00,71 061,0 639,0- 204,1
salelarapLCfiD ↓ 75,41 44,41 00,51 00,71 831,0 374,0- *536,2
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A Tabela 5 mostra um quadro resumido das dife-
renças entre as médias das medidas dos traçados de
Belo Horizonte e Recife.

É possível observar que, de uma forma geral, a
amostra de Belo Horizonte apresentou resultados in-
dicando maior depressão na mão direita e maior hete-
ro-agressividade tanto mão esquerda quanto na direita.
Em relação à Reação Vivencial um resultado da mão
esquerda e um da mão direita expressam maior ex-
tratensão para a amostra de Belo Horizonte e um re-
sultado da mão direita indica maior extratensão para
a amostra de Recife. Quanto à Emotividade ocorreu
apenas uma diferença significativa, apontando maior
emotividade na mão esquerda no grupo de Recife.
Todas as quatro diferenças relativas à Dimensão Ten-
sional indicam maior excitação para o grupo de Reci-
fe. No que diz respeito ao Predomínio Tensional foi
verificada somente uma diferença significativa, mos-
trando maior impulsividade na mão direita para o gru-
po de Recife.

Considerando a comparação das médias entre as
amostras de Belo Horizonte e São Paulo foram obser-
vadas 18 diferenças significativas em cinco das seis
características, que estão assim distribuídas:

- Duas medidas para o Tônus Vital: o DPv do Li-
neograma vertical e o DPv do U vertical da mão es-
querda.

- Duas em relação à agressividade: o DPs do Li-
neograma sagital da mão esquerda, o DPs do Zigue-
zague da direita.

- Para a Reação Vivencial foram encontradas seis
diferenças: o DPh do Lineograma horizontal da mão
esquerda, o DSs do Ziguezague egocípeto da mão di-
reita, o DSs da Cadeia egocífuga da mão direita e
egocípeta da mão esquerda, o DSs da Paralela egocí-
peta da mão direita e o DSs do U sagital da mão es-
querda.

- Cinco medidas para a Dimensão Tensional: o CL
máximo do Ziguezague egocífugo da mão direita, o
CL máximo e mínimo do Ziguezague egocípeto da mão
direita e da esquerda.

- Para o Predomínio Tensional foram observadas
três diferenças: a Diferença de CL do Ziguezague
egocífugo da mão direita e do egocípeto da mão direi-
ta e esquerda.

A Tabela 6 mostra o resumo das diferenças cons-
tatadas entre as amostras de Belo Horizonte e os
motoristas de São Paulo.

Tabela 5
Resumo das diferenças significativas entre as amostras de Belo Horizonte (BH) e Recife

 Egocífugo  –   Egocípeto
ME - mão esquerda  –  MD - mão direita

acitsíretcaraC odaçarT adideM oãçaterpretnI

latiVsunôT amargoeniL DM-VPD oãsserpedroiamHB

edadivissergA eugazeugiZ EM-SPD edadivisserga-oretehroiamHB

eugazeugiZ DM-SPD edadivisserga-oretehroiamHB

laicneviVoãçaeR eugazeugiZ SSD ↑ EM- oãsnetartxeroiamHB

saiedaC SSD ↑ DM- oãsnetartxeroiameficeR

saiedaC SSD ↓ DM- oãsnetartxeroiamHB

edadivitomE siacitreVsU EM-VSD edadivitomeroiameficeR

lanoisneToãsnemiD eugazeugiZ .xámLC ↓ EM- oãçaticxeroiameficeR

eugazeugiZ .xámLC ↓ DM- oãçaticxeroiameficeR

eugazeugiZ .nímLC ↓ EM- oãçaticxeroiameficeR

eugazeugiZ .nímLC ↓ DM- oãçaticxeroiameficeR

lanoisneToinímoderP eugazeugiZ LCfiD ↑ DM- edadivislupmiroiameficeR



Comparação dos resultados do Psicodiagnóstico Miocinético – PMK de Belo Horizonte com os de Recife e de São Paulo  –  43

Na Tabela 6 dois resultados da amostra de São
Paulo revelam maior depressão na mão esquerda.
Para a Agressividade foi encontrada maior hetero-
agressividade na mão esquerda na amostra de São
Paulo e na mão direita para Belo Horizonte. Quanto
à Reação Vivencial a amostra de Belo Horizonte
apresentou maior intratensão na mão esquerda, en-
quanto na amostra de São Paulo foi observada maior
intratensão na mão direita. No que diz respeito à Di-
mensão Tensional, a amostra de motoristas de São
Paulo mostrou maior excitação em todas as medidas
que apresentaram diferenças significativas tanto na
mão esquerda quanto na mão direita. Para o Predo-
mínio Tensional os resultados de São Paulo indica-
ram maior índice de impulsividade em três medidas,
sendo uma para a mão esquerda e duas para a mão
direita.

Na última comparação entre a amostra de Belo
Horizonte e a do Grupo A, pôde-se constatar a exis-
tência de diferenças significativas em todas caracte-
rísticas. As 23 diferenças encontradas são descritas
a seguir:

 Egocífugo  –   Egocípeto
ME - mão esquerda  –  MD - mão direita

Tabela 6
Resumo das diferenças significantes das médias entre as amostras de Belo Horizonte e de São Paulo.

• para o Tônus Vital: o DPv do Lineograma vertical
da mão direita, os DPv dos Us verticais da mão es-
querda e da direita;

• em relação à Agressividade, o DPs do Lineograma sagi-
tal da mão esquerda, o DSh do Lineograma horizontal
da mão esquerda, os DPs do Ziguezague da mão es-
querda e direita e o DPs das Cadeias da mão esquerda;

• para a Reação Vivencial, o DSs do Ziguezague ego-
cífugo da mão esquerda e o do egocípeto da mão
direita, o DSs da cadeia egocípeta da mão esquerda,
o DSs da Paralela egocífuga da mão direita e o DSs
do U sagital da mão esquerda;

• quanto à Emotividade somente no DSv do U vertical
da mão esquerda;

• no que diz respeito à Dimensão Tensional, o CL mí-
nimo do Ziguezague egocífugo da direita, o CL má-
ximo e mínimo do Ziguezague egocípeto da mão
direita, o CL máximo e mínimo das Paralelas egocí-
fuga e egocípeta da mão direita;

• para o Predomínio Tensional, a Diferença de CL do
Ziguezague egocípeto da mão direita e a Diferença
de CL da Paralela egocífuga da direita.

acitsíretcaraC odaçarT adideM oãçaterpretnI
latiVsunôT amargoeniL EM-VPD oãsserpedroiamPS

sU EM-VPD oãsserpedroiamPS
edadivissergA amargoeniL EM-SPD edadivisserga-oretehroiamPS

eugazeugiZ DM-SPD edadivisserga-oretehroiamHB
laicneviVoãçaeR amargoeniL EM-HPD oãsnetartniroiamHB

eugazeugiZ SSD ↓ DM- oãsnetartniroiamPS
saiedaC SSD ↑ DM- oãsnetartniroiamPS
saiedaC SSD ↓ EM- oãsnetartniroiamHB
salelaraP SSD ↓ DM- oãsnetartniroiamPS

sU EM-SSD oãsnetartniroiamHB
lanoisneToãsnemiD eugazeugiZ .xámLC ↑ DM- oãçaticxeroiamPS

eugazeugiZ .xámLC ↓ EM- oãçaticxeroiamPS
eugazeugiZ .xámLC ↓ DM- oãçaticxeroiamPS
eugazeugiZ .nímLC ↓ EM- oãçaticxeroiamPS
eugazeugiZ .nímLC ↓ DM- oãçaticxeroiamPS

lanoisneToinímoderP eugazeugiZ LCfiD ↑ DM- edadivislupmiroiamPS
eugazeugiZ LCfiD ↓ EM- edadivislupmiroiamPS
eugazeugiZ LCfiD ↓ DM- edadivislupmiroiamPS
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A Tabela 7 mostra um resumo das medidas que
apresentaram diferenças significativas e as caracterís-
ticas que estão associadas a elas. Pode-se observar
que, de uma forma geral, o Grupo A teve resultados
que indicam maior depressão tanto na mão direita quanto
na mão esquerda nas três medidas com diferenças es-
tatisticamente significativas em relação ao Tônus Vi-
tal. Para a Agressividade a amostra de Belo Horizonte
apresentou maior hetero-agressividade em duas medi-
das da mão esquerda e uma da mão direita e o Grupo
A em duas da mão esquerda. Em relação à Reação
Vivencial três resultados indicaram maior extratensão
para a amostra de Belo Horizonte, sendo dois na mão
esquerda e um na mão direita e dois de maior extraten-
são no Grupo A, sendo um para cada uma das mãos.
No que diz respeito à Emotividade houve apenas uma di-
ferença estatisticamente significativa, apontando uma

maior emotividade para o Grupo A. Em todas as seis
medidas com diferenças para a Dimensão Tensional o
Grupo A mostrou maior excitação na mão direita. Quan-
to ao Predomínio Tensional, as duas diferenças encon-
tradas indicam maior impulsividade do Grupo A, sendo
uma para a mão esquerda e uma para a direita.

É possível visualizar melhor o total de diferenças
entre as amostras por característica para as duas mãos
na Figura 1.

Deve-se lembrar, no entanto, que essas interpreta-
ções dos resultados devem ser consideradas com certa
cautela, pois foram observadas apenas em algumas
medidas do teste, além do fato de a pesquisa ter sido
realizada apenas com candidatos a CNH. Nesse sen-
tido, essas interpretações devem ser consideradas so-
mente para as medidas que apresentaram diferenças
estatisticamente significativas.

Tabela 7
Resumo das diferenças significativas entre as amostras de Belo Horizonte e Motoristas Grupo A

 Egocífugo  –   Egocípeto
ME - mão esquerda  –  MD - mão direita

acitsíretcaraC odaçarT adideM oãçaterpretnI
latiVsunôT amargoeniL DM-VPD oãsserpedroiamA

sU EM-VPD oãsserpedroiamA
sU DM-VPD oãsserpedroiamA

edadivissergA amargoeniL EM-SPD edadivisserga-oretehroiamA
amargoeniL EM-HSD edadivisserga-oretehroiamHB
eugazeugiZ EM-SPD edadivisserga-oretehroiamHB
eugazeugiZ DM-SPD edadivisserga-oretehroiamHB

saiedaC EM-SPD edadivisserga-oretehroiamA
laicneviVoãçaeR eugazeugiZ SSD ↑ EM- oãsnetartxeroiamHB

eugazeugiZ SSD ↓ DM- oãsnetartxeroiamHB
saiedaC SSD ↓ EM- oãsnetartxeroiamA
salelaraP SSD ↑ DM- oãsnetartxeroiamA

sU EM-SSD oãsnetartxeroiamHB
edadivitomE sU EM-VSD edadivitomeroiamA

lanoisneToãsnemiD eugazeugiZ .nímLC ↑ DM- oãçaticxeroiamA
eugazeugiZ .xámLC ↓ DM- oãçaticxeroiamA
eugazeugiZ .nímLC ↓ DM- oãçaticxeroiamA

alelaraP .xámLC ↑ DM- oãçaticxeroiamA
alelaraP .nímLC ↑ DM- oãçaticxeroiamA
alelaraP .xámLC ↓ DM- oãçaticxeroiamA
alelaraP .nímLC ↓ DM- oãçaticxeroiamA

lanoisneToinímoderP eugazeugiZ LCfiD ↓ DM- edadivislupmiroiamA
alelaraP LCfiD ↓ DM- edadivislupmiroiamA
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Figura 1. Número de diferenças significativas obtidas para cada característica.

A Tabela 8 mostra a distribuição das diferenças
significativas encontradas nas medidas da mão di-
reita e esquerda nas três comparações realizadas e

a porcentagem relativa ao total de medidas para
cada mão, o que também pode ser observado na
Figura 2.

Tabela 8
Distribuição das diferenças significantes entre as amostras para cada mão.

Figura 2. Número de diferenças obtidas para cada mão.

Ao considerar o total de comparações (196 medidas,
98 para cada mão) pode-se constatar que o maior nú-
mero de diferenças ocorreu na mão direita (30,6%), em
relação à esquerda (23,4%). Esse resultado também foi

obtido nas comparações de Belo Horizonte com Recife
e com o Grupo A. Já na comparação entre Belo Hori-
zonte e São Paulo, o número de diferenças significativas
encontradas na mão esquerda e direita foram iguais.

oãM eficeReHB PSeHB AeHB latoT %
adreuqsE 5 9 9 32 4,32

atieriD 7 9 41 03 6,03
latoT 21 81 32 35 0,72
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Tabela 9
Freqüência de diferenças significativas para cada característica avaliada e porcentagem em

relação ao total das medidas

A Tabela 9 apresenta a freqüência das medidas
em que foram observadas diferenças estatisticamen-
te significativas em cada uma das características ava-
liadas pelo PMK e a sua porcentagem relativa ao total
de comparações por característica.

De acordo com esses resultados, nas 196 compa-
rações foram encontradas 53 diferenças estatistica-
mente significativas (27,0%), o que corresponde a
aproximadamente um quarto das medidas, que estão
distribuídas por todas as características. O maior nú-
mero de diferenças estatisticamente significativas em
relação ao total de traçados ocorreu para o Tônus
Vital (37,5%), seguido pela Dimensão Tensional
(29,6%) e pela Reação Vivencial (25,9%). A caracte-
rística com menos medidas diferentes foi a Emotivi-
dade (16,6%).

Resultados semelhantes foram observados por
Bardella et al. (2001) que, ao comparar as médias das
medidas de uma amostra de Recife e de motoristas
do Grupo A, encontraram 28 diferenças estatistica-
mente significativas (43,7% das medidas), sendo a
maior parte delas para a mão esquerda (15). A ca-
racterística que mais apresentou diferenças foi o Tô-
nus Vital (100% das medidas), a Dimensão Tensional
apresentou com diferenças em 66,7% das medidas (12)
e a Agressividade ficou com a menor quantidade de
diferenças (8,3%).

Na comparação entre as três amostras, o maior
número de diferenças ocorreu entre a amostra de Belo
Horizonte e o Grupo A. Uma das hipóteses que pode-
ria ser considerada como justificativa para explicar
essas diferenças é o nível de escolaridade dos sujei-
tos que constituíram dois dos grupos, pois a maior di-
ferença de nível de escolaridade se deu entre a

amostra de Belo Horizonte (em que predominam os
sujeitos com ensino médio completo e incompleto) e a
de motoristas do Grupo A (constituída em sua maioria
de sujeitos de primeira a quarta séries).

No entanto, mesmo nas comparações entre amos-
tras que apresentaram distribuição de escolaridade
muito próximas (por exemplo, Belo Horizonte e Reci-
fe) foi encontrado um grande número de diferenças
entre as médias dos grupos. Essa constatação parece
apontar para o fato de que a variável escolaridade
não seja significativa para explicar as diferenças en-
contradas entre as médias das medidas do PMK. Esse
resultado também foi constatado por Alves et al.
(1998), em uma pesquisa com motoristas de diferen-
tes níveis de escolaridade, não encontrando nenhuma
diferença entre as médias das medidas nas diversas
características avaliadas pelo teste. Concluíram o ar-
tigo afirmando que a variável escolaridade não pare-
ce ser uma variável significativa para diferenciar os
motoristas no PMK.

Outra hipótese que poderia explicar o elevado nú-
mero de diferenças é a grande diversidade social e
cultural dos grupos que participaram da pesquisa. Os
resultados apontam para o fato de que as diferenças
entre as regiões parecem ser responsáveis pelas dife-
renças encontradas entre as medidas do PMK nes-
ses grupos.

Ainda em relação às diferenças encontradas entre
as amostras de Belo Horizonte e do Grupo A, deve-
se levar em consideração uma série de mudanças
sociais e culturais que ocorreram durante o período
que separa a obtenção dos dados dos dois grupos, pois
as normas publicadas no manual foram obtidas em
1968, portanto há mais de 30 anos.

acitsíretcaraC eHB
eficeR PSeHB AeHB edlatoT

saçnerefiD
edlatoT

seõçarapmoC %

latiVsunôT 1 2 3 6 61 5,73
edadivissergA 2 2 5 9 63 0,52

laicneviVoãçaeR 3 6 5 41 45 9,52
edadivitomE 1 0 1 2 21 6,61

lanoisneToãsnemiD 4 5 7 61 45 6,92
lanoisneToinímoderP 1 3 2 6 42 0,52

latoT 21 81 32 35 691 0,72
% 7,81 3,72 8,43 0,72
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CONCLUSÃO

A partir dos resultados apresentados pode-se con-
cluir que existem diferenças estatisticamente signifi-
cativas em um número elevado de medidas do PMK
em diferentes Estados do Brasil, o que indica clara-
mente a necessidade de serem construídas tabelas de

normas para diferentes regiões, a fim de que possam
ser tiradas conclusões confiáveis em relação às ca-
racterísticas de personalidade das pessoas avaliadas.
Esses resultados estão de acordo com os obtidos por
Bardella et al. (2001) que também encontraram dife-
renças entre os resultados de Recife e a tabela de
Motoristas do Grupo A do Manual.
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