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aBStRaCt
The paper has as a main objective the comparison between the performances of a subject under the 
therapy of the verbal language, the performances expressed by her results at two tests, the ‘Draw-a-
Man’ test in Jacqueline Royer’s approach and the ‘Star-Wave’ test created by Ursula Avé-Lallemant.The 
discussion on the results has demonstrated the validity of these tests in the displaying of the progress, 
as well as their complementarity in what concerns certain psychological aspects.
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REZUMAT
Lucrarea are ca obiectiv principal compararea performanţelor unui subiect aflat in terapia limbajului verbal, 
performanţe exprimate prin rezultatele la două teste, testul Omuleţului în versiunea Jacqueline Royer, pre-
cum şi testul Stele-Valuri, creat de Ursula Avé-Lallemant. Discuţia asupra rezultatelor a demonstrat valabili-
tatea acestor teste în evidenţierea progreselor, precum şi complementariatatea lor în ceea ce priveşte anu-
mite aspecte de ordin psihologic.
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IntRoduCERE

Una dintre cele mai remarcabile calităţi ale tes-
telor creion-hârtie, oricare ar fi categoria din care 
fac parte, este „relativitatea“ lor. Este însă nevoie 
ca testul respectiv să fie repetat la anumite intervale 
pentru a oferi o viziune apropiată de realitate asu-
pra procesului în desfăşurare – maturizare, dezvol-
tare, terapie. Acest lucru face posibilă nu numai o 
apreciere corectă a dinamicii secvenţei psihice vi-
zate, dar şi o predicţie în ceea ce priveşte starea vi-
itoare a subiectului examinat, odată ieşit din tera-
pie. În acest context, testul creion-hârtie, care 
permite evaluarea chiar şi în absenţa capacităţii 
subiectului de a verbaliza, pare a fi mijlocul cel mai 
util de apreciere a evoluţiei procesului vizat – ne 
referim la aspectul care ne preocupă aici, anume 
monitorizarea procesului de recuperare a unei per-
soane cu tulburări de comunicare.

oBIECtIvE

În cadrul terapiei au fost utilizate pe parcurs dife-
rite teste creion-hârtie. Totuşi, în cadrul activităţii, au 
apărut semnificative două dintre ele. În acest con-
text, pe lângă sarcina principală, de recuperare a tul-
burării de vorbire, au fost formulate câteva obiective 
referitor la cele două teste folosite, anume: 

– care este relevanţa lor în ceea ce priveşte înre-
gistrarea progresului în activitatea de terapie;

– care este concordanţa – dacă aceasta există
între cele două teste, în diferitele etape de
progres/regres;

– care dintre cele două teste susţine mai veridic
concluziile finale ale activităţii terapeutice.
Cu alte cuvinte, obiectivul acestui nivel ex-
perimental a fost identificarea instrumentului
cel mai potrivit pentru înregistrarea perfor-
manţelor în dinamica lor, permiţând, în ace-
laşi timp, o concluzie validă.
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Materiale şi Metodă

Instrumentele de monitorizare a procesului de te-
rapie verbală au fost multiple. Vor fi considerate însă 
aici doar două dintre aceste instrumente, două teste 
creion-hârtie, testul Stele-Valuri şi testul Omuleţului.

Testul Stele-Valuri a fost creat de psihologul şi 
grafologul german Ursula Avé-Lallemant (1913-
2004). Este un test proiectiv, bazat pe principii gra-
fologice în ceea ce priveşte organizarea spaţiului 
hârtiei şi calitatea trăsăturilor grafice, precum şi pe 
simbolistica jungiană referitor la conţinutul pro-
priu-zis al desenului. Subiectului i se cere să dese-
neze, într-un cadru cu anume dimensiuni, cerul cu 
stele peste valurile mării1. Testul Omuleţului,  
binecunoscut de la crearea sa de către Florence 
Goodenough, a fost aplicat în varianta propusă de 
Jacqueline Royer (1912-2007), psiholog francez, 
specialist în psihologia copilului şi în testele pro-
iective. Ea conturează „itemii evolutivi“ caracteris-
tici dezvoltării între 4 şi 12 ani, diferenţiind perfor-
manţele fetelor de cele ale băieţilor. Ambele teste 
au fost aplicate, fiecare dintre ele, periodic, pe tot 
parcursul activităţii terapeutice.

Testele au fost aplicate pe un subiect aflat în te-
rapie din cauza unor tulburări majore ale limbajului 
verbal. Iată descrierea subiectului monitorizat: U.V. 
este o fetiţă care la data începerii activităţii de tera-
pie verbală avea 5 ani şi 10 luni, aflată fiind în pra-
gul clasei pregătitoare. Evaluarea a arătat că U.V. 
nu pronunţa corect decât câteva consoane, celelalte 
fiind, în majoritate, pronunţate „înmuiat“, spre „I“ 
şi chiar „i“ Consoanele sonore, consoanele pronun-
ţate cu explozie erau desonorizate şi aproape şterse 
din pronunţie. În ceea ce priveşte vocalele, subiec-
tul nu opera o distincţie sonoră între „o“ şi „u“. 
Vorbirea era, în mod firesc, total neinteligibilă. 
Structura sintactică, atât cât s-a putut înţelege, era 
simplă, în conformitate cu vârsta şi, de asemenea, 
logică. Desenul ei este extrem de simplist şi de 
multe ori neinteligibil. Terapia lui U.V. s-a desfăşu-
rat pe parcursul a doi ani, dar cu întreruperi de du-
rată mare, de câte două-trei luni, din motive deter-
minate de priorităţile părinţilor. S-a mers simultan 
pe mai multe categorii de activităţi – logopedice, 
motrice, de antrenare senzorială, de antrenare a me-
moriei şi a limbajului narativ. După câteva luni de 
la începutul terapiei au început să se introducă lite-
rele şi cifrele, întotdeauna în context semnificativ. 
Exerciţiile de respiraţie au constituit o constantă 
de-a lungul fiecărei activităţi.

1Mai multe detalii pot fi găsite în Dumitrana, M. Depistarea 
copiilor cu tulburări emoţionale cu ajutorul testului Stele-Valuri 
în RMJ, 2010; vol: LVII pp.182-193

rezultate şi discuţii

În pragul clasei întâi, U.V. achiziţionase, în urma 
activităţii terapeutice, o vorbire fluentă şi corectă 
din toate punctele de vedere, citea şi scria accepta-
bil, iar în ceea ce priveşte aritmetica, deşi apăreau 
încă greşeli şi ezitări disgrafice (ca de pildă cifre 
orientate spre dreapta în loc de stânga ori confuzia 
dintre 3 şi E), copila rezolva oral exerciţii şi proble-
me complicate pentru vârsta ei. Aceste achiziţii i-au 
făcut pe părinţi să întrerupă terapia şi U.V. a par-
curs clasa întâi fără alt sprijin decât cel al părinţilor. 
U.V. a insistat să păstreze legătura cu terapeutul
măcar prin telefon, iar la trecerea în clasa a II-a a
cerut în mod ferm să se întâlnească cu acesta. Ceea
ce s-a şi întâmplat timp de încă două luni.

rezultate testul omuleţului

Primul desen al omuleţului-O1 este executat 
chiar la începutul activităţii de terapie verbală, su-
biectul având la acea dată 5 ani şi 10 luni. Conside-
rând tabelul general al semnelor evolutive, la vârsta 
de 6 ani, statistic, desenul fetiţelor posedă 7 itemi. 
Omuleţului lui U.V. îi lipsesc însă trei elemente im-
portante: trasarea cu linie dublă a braţelor, trasarea 
cu linie dublă a picioarelor şi existenţa a cel puţin 
unui detaliu vestimentar. În plus, se păstrează feno-
menul transparenţei, caracteristic vârstei anterioare 
– laba piciorului vizibilă în interiorul pantofului. Se
mai observă simetria cercurilor colorate cu negru in-
tens – ochii, palmele, labele picioarelor – semn evi-
dent de disconfort, neputinţa de a le utiliza corect.
Un alt element de considerat în desen este părul –
lung şi excesiv de negru, fetiţa având într-adevăr un
păr destul de lung, dar blond. Modul în care este re-
prezentat părul sugerează mai degrabă o ascundere,
o glugă care în general pare mai degrabă o manta de
ploaie. Aşadar, un alt indiciu al dificultăţii în care se
află subiectul în acel moment şi al nevoii de protecţie.
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Următorul desen – O2 este executat la întoarce-
rea din vacanţa de vară. U.V. are 6 ani şi 7 luni. Din 
punctul de vedere al comunicării verbale, vorbirea 
a pierdut din claritate. A uitat multe litere şi are di-
ficultăţi în analiza fonetică-grafică. Percepe corect, 
la un cuvânt, primele şi ultimele sunete, dar pe cele 
din mijloc nu le „aude“. Când i se cere să deseneze 
un omuleţ încearcă să se eschiveze, apoi, ca să sca-
pe mai repede, desenează repede ceva, gen „sche-
let“, foarte mic, plasat în partea de jos a foii. Ca 
marker al evoluţiei, totuşi, braţele nu mai sunt prin-
se de cap, ca în desenele anterioare, ci mai jos, su-
gerând prezenţa gâtului. Motivează că a făcut omu-
leţul aşa cum a învăţat la grădiniţă, ceea ce poate fi 
parţial adevărat. Totuşi, acceptă să facă un alt omu-
leţ, mai „frumos“ – O2a. Desenează din nou o figu-
ră foarte mică, aproape lipită de marginea de jos a 
hârtiei. Este tot schelet, dar de data aceasta este îm-
brăcat. A rămas fenomenul transparenţei – corpul 
vizibil prin rochie; braţele sunt lipite de cap; ochii, 
gura, palmele sunt cercuri negre; nu ia în conside-
rare numărul degetelor, doar le reprezintă prin câte-
va linii. Revine la reprezentarea părului ca o mantie 
cu glugă. Un progres este reprezentat de pantofi,  
care nu mai prezintă transparenţă. Dacă ne referim 
la scala Royer pentru fetiţe la vârsta de 7 ani, dese-
nul lui U.V. prezintă numai 2 itemi din 7, anume 
prezenţa degetelor şi conturul desenului cu negru. 
Dacă în O2 fetiţa pare să evite o realitate, în O2a 
încearcă să o ascundă. Această versiune trebuie 
considerată ca fiind concludentă.

       
Pare că toate achiziţiile de până acum au fost 

pierdute şi munca trebuie luată de la început. Din 
punct de vedere psihologic, copilul, mai conştient 
acum de problemele sale, încearcă să se ascundă 
(gluga). Dar, odată reîncepută terapia verbală, su-
biectul este activ şi hotărât să progreseze, foarte re-
pede reactivăndu-şi achiziţiile. În final, după numai 
o lună – U.V. are acum 6 ani şi 8 luni, U.V. produce 
un desen total deosebit faţă de cele anterioare.

Desenul O3 prezintă toate elementele de maturi-
tate ale scalei Royer la vârsta de 6 ani, precum şi 5 
indicatori dintre cei 7 ceruţi la vârsta de 7 ani. Sunt 
de remarcat braţele şi picioarele cu linie dublă, dis-
pariţia transparenţei, degetele „pline“ (nu doar li-
nii) şi în număr corect, buzele prezente, ochii cu 
gene şi sprâncene, rochia bine reprezentată. Foarte 
important: au dispărut petele negre, precum şi cas-
ca de protecţie formată de păr. 

Desenele ulterioare se menţin la acest nivel. Re-
apar membrele dintr-o singură linie grafică, dar 
care nu reprezintă un regres. Fetiţa a început să ex-
ploreze modul cum se desenează îmbrăcămintea, 
rochia, pantalonii şi are nevoie de liniile membrelor 
doar ca puncte de reper. Modelele pe îmbrăcăminte 
ajung o constantă. Desenul mai este luminos, culo-
rile pastelate, a fost complet abandonată haşurarea 
cu negru.

Această linie ascendentă este întreruptă de va-
canţa de vară. Merge două săptămâni într-o tabără 
despre care se declară entuziasmată. Desenul omu-
leţului – O4 o contrazice – toate calităţile achiziţio-
nate au dispărut.

La început, U.V. refuză să deseneze; acceptă în 
cele din urmă, iar omuleţul apare din nou în forma 
scheletului, un corp neîmbrăcat, membrele dintr-o 
singură linie, ochii ca două pete negre şi, în sfârşit, 
„casca de protecţie“ a părului. Noutatea, deloc îm-
bucurătoare, este că mâinile, cu degete formate, 
sunt agresive, ca nişte lame de ferăstrău. Desenul 
nu mai poate fi evaluat pe baza itemilor de maturi-
tate; având în vedere succesiunea omuleţilor, acesta 
din urmă exprimă în mod evident tulburări emoţio-
nale. Alte două teste care implică personaje umane 
prezintă acelaşi tip de omuleţ. Din povestirile feti-
ţei nu reiese niciun eveniment negativ, povesteşte 
cu entuziasm despre tabără, precum şi de viitoarea 
excursie cu familia. O trăsătură caracteristică a  
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subiectului este de a nu vorbi niciodată despre ne-
plăcerile pe care le încearcă în raport cu diferite 
persoane, adulţi sau copii, subiectul fiind extrem de 
reţinut pentru vârsta sa. Aşadar, acest ultim desen 
nu poate fi pus în relaţie cu prezenţa/absenţa indi-
catorilor de maturizare şi indirect cu progresul tera-
piei, ci cu alte evenimente care au provocat o regre-
sie atât de vizibilă. Este, de altfel, ultima şedinţă de 
terapie, părinţii considerând că lucrurile s-au rezol-
vat. Într-adevăr, din punctual de vedere al perfor-
manţelor în comunicarea verbală, orală şi scrisă, 
subiectul este perfect integrat cerinţelor semestru-
lui întâi al clasei a doua, pe care o frecventează în 
acel moment. Totuşi, U.V. încearcă repetat să îşi 
convingă mama să reînceapă terapia. În cele din 
urmă, după mai mult de un an, I se îngăduie să re-
vină în terapie timp de două luni, după care întâlni-
rile încetează definitiv. Desenul O5 este executat în 
prima şedinţă din perioada acestor două luni. U.V. 
are acum 9 ani şi o lună. Pe scala Royer găsim pre-
zenţi doar 4 itemi din 8. Ochii au redevenit două 
puncte negre, picioarele sunt trasate cu o singură 
linie. Braţele nu se văd din interiorul unui posibil 
pulover, dar mâinile cu degete lipsesc complet. 

După o lună, desenul omuleţului se îmbunătă-
ţeşte considerabil; se recuperează trăsăturile feţei şi 
îmbrăcămintea. Un element neconform cu vârsta 
sunt picioarele, formate în continuare, dintr-o sin-
gură trăsătură grafică. Dar ceea ce este cu adevărat 
semnificativ rămâne în continuare: absenţa mâini-
lor – palmele cu degetele.

În această etapă, trebuie precizat că performanţa 
de comunicare verbală, orală şi scrisă, este perfect 
normală, cu micile căderi, fireşti de altfel, în faţa 
multiplelor sarcini şcolare.

Rezultate testul Stele-valuri
Testul poate oferi clarificări în mai multe direc-

ţii – dezvoltare / maturizare, aria proiectivă, expre-

sivă, dar şi în aprecierea privind gradul de pregătire 
(psihologică) a copilului pentru şcoală. În evalua-
rea progresului terapiei comunicării verbale la su-
biectul U.V. s-au urmărit câteva elemente specifice: 
organizarea spaţiului în interiorul cadrului de anu-
mite dimensiuni cerut de test, raportul dintre inte-
lect şi emotivitate, capacitatea de autocontrol al 
impulsurilor, memoria verbală conectată cu actuali-
zarea reprezentărilor itemilor ce trebuie desenaţi. 
În acest context au fost selectate câteva desene exe-
cutate în aproximativ aceeaşi perioadă în care a fost 
aplicat şi Testul Omuleţului. Astfel, vom urmări 
SWT1. 6 ani; SWT2. 6 ani 5 luni; SWT3. 7 ani 1 
lună; SWT4. 9 ani. Notăm că, asemenea perioadei 
de aplicare a testului anterior, între SWT3 şi SWT4 
nu a existat activitate tera-peutică.

Notăm câteva elemente de bază ce trebuie con-
siderate în cadrul testului şi simbolistica lor: 

–  stelele reprezintă în general intelectul, iar va-
lurile – afectul;

–  raportul spaţial dintre stele şi valuri reprezin-
tă dominaţia unuia sau altuia dintre procesele 
simbolizate;

–  modul în care sunt executate diferitele ele-
mente arată starea psihică prezentă, dar şi 
trăirea dinaintea eventualelor schimbări. 

Iată, de asemenea, alte câteva elemente generale, 
menite să faciliteze înţelegerea conţinutului testului:

• Stelele: aspectul cognitiv; aflate într-o poziţie 
constantă, denotă sentimentul constanţei, ordinii şi 
eternităţii; reprezintă aspiraţii, realizări, succes, do-
rinţă pentru o poziţie mai înaltă, relaţia cu autorita-
tea şi figurile autoritare. Dacă ocupă un spaţiu mai 
mare semnifică un conţinut intelectual, dar şi stres 
şi eşec în performanţa şcolară;

• Valurile: sunt în relaţie cu aspectele dinamice 
şi aspectele temporare ale personalităţii; în varianta 
furtunoasă reflectă crizele emoţionale, intensitatea 
impulsurilor. Dacă ocupă un spaţiu mai mare, sem-
nifică emoţii, pasiuni, dorinţe instinctuale, dificul-
tăţi emoţionale; 

• Distanţa dintre stele şi valuri, tipică pentru co-
pii, se micşorează pe măsura înaintării în vârstă, 
reflectând o maturizare în integrarea emoţională. 
Un desen clar, cu stele bine formate şi valuri ondu-
late, joase, calme, semnifică adesea o capacitate de 
autocontrol (chiar dacă aceasta nu este exercitată)

Iată, pe scurt, datele obţinute în urma aplicării 
testului (desenele selectate):

sWt1. U.V. are 6 ani şi a parcurs două luni de 
terapie logopedică. Vorbirea i-a devenit mai inteli-
gibilă. Înţelege consemnul şi repetă pentru sine: 
„Cerul cu stele…“. Când termină desenul, îşi rea-
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minteşte ce i s-a spus să deseneze, ceea ce nu s-a 
mai întâmplat până acum, în diferite alte situaţii.

Gesturile grafice apar după cum urmează: 
a) direcţia trăsăturilor: 
• câteva haşurări de la stânga la dreapta (cerul); 

face apoi stelele – începe de la stânga la dreapta şi 
desenează o stea; se opreşte, trasează în mijlocul 
liniei imaginare a cerului, o semilună, se întoarce şi 
mai face o stea în stânga, apoi desenează stele în 
partea dreaptă; se întoarce iar la stelele din stânga şi 
umple spaţiul cu alte stele; 

b) valurile sunt haşurate cu mişcări dezordonate, 
care, spre sfârşit, determină trăsături apăsate, spre 
înnegrire; în acelaşi timp schimbă direcţia haşurării 
– de la stânga la dreapta şi de la dreapta la stânga; 

c) spaţiul în interiorul cadrului care precizează 
limitele desenului – putem considera că este orga-
nizat – este o delimitare clară între elementele ceru-
lui şi valuri. Se depăşesc uşor marginile cadrului,  
dar este vorba mai degrabă de o slabă coordonare a 
mâinii decât alte cauze.

În interiorul desenului apare însă o anume dezor-
dine; direcţia mereu schimbătoare a liniilor grafice,  
precum şi spaţiul cerului, care este umplut când în 
stânga, când în dreapta. Subiectul este nesigur, se în-
toarce mereu la elementele desenate anterior pentru a 
le perfecţiona, ajusta, multiplica. Raportul dintre stele 
şi valuri arată o dominanţă a emotivităţii asupra inte-
lectului, precum şi o intensitate a impulsurilor. Emo-
ţia este însă intensă din pricina nesiguranţei privind 
sarcinile cognitive, care în mod evident sunt conside-
rate prea mari. Subiectul se lasă de altfel controlat în 
totalitate de mamă (luna, ca principiu matern). De 
altfel, mama controlează întreaga viaţă de familie.

sWt2. U.V. are 6 ani şi 5 luni. Abia a venit din 
vacanţă şi a început clasa pregătitoare. Se declară 

foarte fericită şi se întrerupe mereu din activitate 
pentru a mai povesti câte ceva. Conduita ei în tim-
pul activităţii, dar şi în desen, exprimă altceva. Me-
moria verbală pare a fi suferit o stagnare. Întrebată 
la terminarea desenului dacă mai ştie ce a fost ruga-
tă să facă, fetiţa şovăie: „Valurile mării… peste… 
stelele… peste… nu mai ţin minte…“. În timp ce 
răspunde, are desenul în faţă, dar nu poate verbaliza 
imaginea.

Conduita grafică apare după cum urmează:
• începe cu valurile pornind de la bază, de la 

stânga la dreapta, cu linii ondulate extrem de dezor-
donate; face mai multe rânduri, de asemenea, va-
luri, progresând de jos în sus; impresia este de tul-
burare spre furtună. Se opreşte şi pare că a terminat 
desenul. Este întrebată dacă mai doreşte să adauge 
ceva şi atunci mai desenează un rând de valuri, dea-
supra celorlalte, la fel de turbulente;

• după o mică pauză, începe să deseneze stelele – 
începe de la stânga la dreapta, se întrerupe şi mar-
chează centrul liniei stelelor cu semiluna; continuă 
apoi în dreapta lunii cu şirul stelelor, care devin tot 
mai mari, tot mai grele, prăbuşindu-se în latura din 
dreapta;

• cadrul în interiorul căruia se desenează este 
respectat, nu apar depăşiri, cerul şi valurile sunt po-
ziţionate corect şi bine delimitate.

Desenul evidenţiază în mod clar dominaţia afec-
tivităţii, greu de stăpânit, cu un caracter aproape 
invadator. Stelele/sarcinile intelectuale sunt impor-
tante şi tot mai greu de menţinut pe linia corectă. 
Nici măcar luna (mama) nu mai apare ca un reper 
suficient de puternic pentru a oferi ajutorul necesar. 
Apare evident că subiectul întâmpină dificultăţi în 
îndeplinirea sarcinilor şcolare, care sunt resimţite 
ca o povară greu de dus, neavând încredere că le va 
putea îndeplini mai departe (stelele devin copleşi-
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toare în partea dreaptă, a viitorului). Afectivitatea şi 
impulsurile dezorganizate o domină. Din punctul 
de vedere al comunicării verbale, orale şi scrise 
pare că s-a întors la punctul zero. Apare o accentu-
are a aspectelor disgrafice.

sWt.3. Vârsta subiectului: 7 ani şi 3 luni. Este 
finalul clasei pregătitoare, iar din punctul de vedere 
al terapiei limbajului verbal, progresul este semni-
ficativ. Vedem că desenul este bine încadrat, ele-
mentele sunt ordonate, au dispărut traseele grafice 
multidirecţionate. Este evident efortul de a-şi stă-
pâni emoţiile şi de a-şi controla impulsurile. Stelele 
şi valurile se supun unei anume uniformizări, ceea 
ce este un semn bun în autocontrol. Există însă un 
element, extrem de vizibil, care arată că, în pofida 
efortului pe care îl face, copilul simte că se apropie 
de limitele rezistenţei şi nu are încredere că mai 
poate controla evenimentele şi pe sine. Stelele sunt 
din ce în ce mai mari, mai grele, având tendinţa cla-
ră de a coborî, am putea spune a se prăbuşi, în par-
tea dreaptă. În acelaşi timp, valurile, deşi şi-au păs-
trat regularitatea, se ridică ameninţător în partea 
dreaptă a desenului, ca şi cum ar fi gata să acopere 
stelele.

Deşi, în acest moment, comunicarea verbală 
este din nou normalizată, deci nu mai există niciun 
motiv de îngrijorare pentru familie, fetiţa îşi roagă 
în mod repetat mama să accepte să se întâlnească 
din nou cu terapeutul. ceea ce se întâmplă după 
aproape doi ani de la ultima şedinţă, mama dorind 
să îi satisfacă acest „capriciu“.

sWt.4. U.V. are 9 ani. Aspectul desenului este 
satisfăcător – clar, bine determinat în conturarea 
elementelor şi în direcţia traseului grafic. Apare 
pentru prima dată linia cerului – deşi des întâlnită la 

copii, ea a fost absentă până acum din desenul su-
biectului. Este un item care marchează aici o pune-
re în ordine. Stelele sunt şi ele bine formate, trasate 
regulat, de la stânga la dreapta linia valului este 
continuă, uşor ondulată, executată de la stânga la 
dreapta. Întregul desen apare armonios şi bine con-
trolat. Rămâne totuşi un element de atenţionare –  
căderea stelelor, e adevărat, uşoară, care începe 
practic din partea stângă (trecutul); de asemenea, 
pe măsură ce înaintează spre dreapta (viitor), stele-
le devin tot mai mari, mai apăsătoare. În pofida co-
municării verbale practice normale, precum şi a 
performanţelor şcolare bune, subiectul face eforturi 
în a „ţine pasul“ la şcoală. O investigaţie sumară 
arată că, efectiv, textele din manual nu sunt înţelese 
de fetiţă2. Din punct de vedere emoţional însă, lu-
crurile sunt sub control – U.V., ca de altfel toţi co-
piii, a dezvoltat strategii de „supravieţuire“ şcolară, 
fâră a-şi pierde prea multă energie. În plus, subiec-
tul compensează eventualele dificultăţi la literatură 
cu matematica, unde este strălucitoare (fapt ignorat 
însă de învăţătoare).

Aruncând o privire în istoricul tuturor desenelor 
SWT, se observă că sarcina intelectuală (stelele) a 
constituit întotdeauna un motiv de îngrijorare pen-
tru subiect. Dacă iniţial dificultatea se raporta clar 
la tulburările majore ale comunicării verbale şi 
scrise, odată ce acestea au fost rezolvate, subiectul 
se simte în continuare incapabil să facă faţă sarcini-
lor cognitive, nu are încredere în capacităţile sale şi 

2Fără a intra în amănunte, textele şcolare ating adesea înălţimile 
absurdului. În general, ele nu sunt înţelese de copii, acestea fiind 
complet neadecvate achiziţiilor cognitive ale copiilor la diferite 
vârste.
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nu o mai are ca punct de reper şi ajutor pe mamă. 
Totuşi, se remarcă un progres clar în efortul de a 
depăşi obstacolele – mai ales pe cele interioare: 

–  elementele desenului devin tot mai organiza-
te, mai ordonate; 

–  traseul regulat al valurilor vizualizează mo-
dul în care subiectul achiziţionează autocon-
trolul impulsurilor. 

Faptul că principiul matern (luna) nu mai este 
prezent în desene nu semnifică neapărat o situaţie 
negativă. Dimpotrivă, această absenţă legată de 
câştigarea progresivă a stăpânirii emoţiilor arată că 
subiectul se maturizează, asumându-şi responsabi-
litatea propriului progres.

ConCluzII

Aşa cum am mai menţionat, pe parcursul terapi-
ei au fost aplicate subiectului diferite probe ad-hoc,  
dar şi alte teste în afara celor abordate aici.

S-a observat, cel puţin în cazul prezentat, că 
Testul Omuleţului, în varianta J. Royer, şi Testul 
Stele-Valuri par a se susţine şi completa reciproc. 
Pe de-o parte, ambele evidenţiază acelaşi mers pro-
gresiv în achiziţia corectă a comunicării verbale, 
precum şi câştigarea treptată a autocontrolului, 
emoţional şi intelectual. Pe de altă parte, nu se în-
tâmplă rar ca unul dintre teste să semnaleze o difi-
cultate care nu apare clar la celălalt test. Pentru a 
explica afirmaţia, să privim penultimele două teste, 
O4 şi O5, precum şi SWT 3 şi SWT4, aplicate apro-
ximativ în aceeaşi perioadă. Dacă, până în acest 
moment, rezultatele la cele două teste au arătat 
aproximativ acelaşi lucru – progres, maturizare şi 
efort pentru autocontrol, de data aceasta lucrurile 
exprimă nuanţe diferite, am zice, care se comple-
tează şi se îmbogăţesc reciproc. În vreme ce testul 
Stele-Valuri ne dă asigurări că, în principiu, totul 
este sub control, testul Omuleţului arată altceva: 
O4, foarte schematic, se acoperă cu gluga (părul), 
vrea să rămână neobservat dar în acelaşi timp, nu 
pare defensiv; degetele sunt ascuţite, agresive. O5 
revine la forma câştigată cu dificultate în etapele 
anterioare, dar nu reuşeşte să obţină punctajul con-

siderat statistic pentru nivelul de maturizare la 9 
ani. Pare, în plus, că, în acest moment, subiectul a 
abandonat lupta şi îşi recunoaşte neputinţa de a ac-
ţiona – vedem că personajului desenat îi lipsesc 
mâinile. Am putea considera că absenţa mâinii poa-
te reflecta o neputinţă temporară, legată de o sarci-
nă specifică. Faptul că întreg desenul omuleţului 
exprimă un regres ori, cel puţin, o oprire temporară 
a maturizării/dezvoltării poate constitui un semnal 
important. Iar dacă ne întoarcem la SWT3, vedem 
că valurile exprimă în mod clar o nelinişte şi o ridi-
care a nivelului de emotivitate care poate corespun-
de cu mâinile-ferăstrău din O4, cu alte cuvinte, o 
stimulare energetică activatoare, urmată însă de 
O5, cu lipsa mâinilor, corespunzător cu o aplatizare 
a valurilor din SWT4, pe care acum putem să o in-
terpretăm nu atât ca autocontrol, cât oboseală, pier-
dere energetică.

Din această analiză sumară, putem extrage două 
afirmaţii ce par valabile, cel puţin în cazul studiat:

–  testele creion-hârtie, adecvat selecţionate în 
raport cu diferitele cazuri, pot produce, prin 
utilizarea lor simultană şi permanenta analiză 
comparată a rezultatelor lor, pot produce deci 
informaţii care ar rămâne probabil ascunse 
prin utilizarea unui singur asemenea test, ori-
cât de încredere ar fi acesta

–  nicio activitate de terapie cu obiective aşa-zis 
exterioare, cum este cazul prezentat, de achi-
ziţie a comunicării verbale corecte, fluente şi 
adecvate social nu poate fi considerată ca pe 
deplin încheiată atâta vreme cât subiectul, 
oricât de mulţumitoare ar fi performanţele 
sale, continuă să manifeste nesiguranţă şi lip-
să de încredere în capacitatea sa de acţiune şi 
autocontrol. În orice moment, chiar după o 
mare perioadă de timp, subiectul poate mani-
festa un regres, chiar dacă nu întotdeauna în 
zona care a fost odinioară remediată.

Atunci când subiectul este un copil, responsabi-
litatea întreruperii terapiei pe baza normalizării 
performanţelor vizibile revine în întregime părin-
ţilor. 
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