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Resumo: 

Foram realizados 2 estudos normativos com o Rorschach, um com adultos e outro com 

adolescentes, na cidade de São Paulo. A amostra de adultos conta com 409 participantes 

e a dos adolescentes com 118 participantes. Ambas foram compostas por sujeitos com 

características variadas. Nas duaspesquisas foram realizados estudos para a comparação 

entre os diversos aplicadores e de concordância de codificação.   Objetivo: Vamos 

apresentar a comparação dos resultados de ambas as amostras, para as seguintes 

variáveis: R e F% (complexidade) ZF, Zd, W, D, Dd, DQ+, DQv (Processamento), 

XA%, X-%, X+% (Mediação), active: passive [a-(p+1)], WSum6, Lvl2 (Ideação), EA, 

M, WSumC, FC-(CF+C), es, FM+m, Soma Sh, Sum T, DScore, AdjD (Controle e 

Tolerância ao Estresse), Índice de Egocentricidade, Pares, Forma Dimensão (FD), 

Respostas de Humanos  [H+(H)+Hd+(Hd)], [H- (H)+Hd+(Hd)] (Autopercepção e 

Relações Interpessoais), CDI Total, DEPI Total, HVI Total , PTI Total, EII-2,tomando 

em consideração o nível de complexidade do protocolo e sem esta mediação. A 

introdução da variável moderadora complexidade nos estudos estatísticos é interessante 

porque, de acordo com Dean, Viglione, Perry e Meyer (2007), esta variável pode 

interferir na predição e interpretação dos resultados do Rorschach. A maior 

complexidadeestá associada com flexibilidade cognitiva e outras habilidades. 



Protocolos com R elevado e F% rebaixado são considerados de alta complexidade em 

oposição aos de baixa complexidade, com R rebaixado e F% elevado. Método: foram 

utilizados ANOVA e MANOVA, com correção deBonferronipara o número de 

variáveis estudadas, eEta² para o effectsize. Fizemos também a comparação dos 

protocolos de alta complexidade com os de baixa complexidade. Resultados: quando as 

comparações foram calculadas com a mediação da variável complexidade, não 

encontramos nenhum resultado com significância estatística. O único dado aapontar é 

de EA, marginalmente significante, cuja média é mais alta entre adolescentes. Quando 

os cálculos foram realizados sem a mediação da complexidade, encontramos diversas 

diferenças, algumas com nível de significância estatística bastante considerável.Entre 

elas, citamos R, D (localização), EA, WSumC, Respostas de Humanos, WSum6 eos 

índices HVI e DEPI mais elevadas entre os adolescentes. Já os resultados da Nota D e 

AdjD negativos nas duas amostras, são mais acentuados entre os adultos. A maioria das 

diferenças encontradas apresentaEta² de pequena ou média magnitude. Na comparação 

dos protocolos mais e menos complexos encontramos muitas diferenças, que indicam 

que a maior variabilidade nos resultados edevida a esta condição.Conclusão: A 

complexidade como variável moderadora acarreta dados diferentes nas comparações 

daquelas obtidas sem esta variável, mostrando sua importância nas comparações entre 

os grupos. A comparação com a amostra de adultos indica a necessidade de trabalhar 

com tabelas diferenciadas para as duas faixas etárias,embora as diferenças sejam de 

pequena magnitude e não sejam relativas a todas as variáveis. 
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Resumo: 

Este trabalho é estudo de validação do atlas de localização e da lista de qualidade formal 

brasileiros do Rorschach Sistema Compreensivo em amostra de pacientes psiquiátricos 

da cidade de São Paulo, comparando as variáveis X+%, XA%, WDA%, X-% e Xu% 

dos pacientes com os valores encontrados na amostra normativa brasileira. Foram 

avaliados 45 pacientes. Os instrumentos de seleção foram a SCID-I e a PANSS. 23 

pacientes preencheram critério pela SCID-I para transtornos psicóticos na vida e 19 

foram considerados psicóticos pela PANSS. Todos os protocolos foram classificados 

segundo as classificações norteamericanas e brasileiras. 40,75% das respostas 

receberam qualidade formal ‘o’ quando classificadas pela lista brasileira e 38,60% 

quando classificadas pela lista norteamericana. Foi realizada ANOVA, comparando 

amostras normativas e o grupo de pacientes. As variáveis XA% e X-% mostraram-se 

sensíveis para detectar as nuances perceptivas entre as pessoas. As listas brasileiras se 

mostraram válidas para discriminar graus de comprometimento perceptivo. 

 

3ª apresentação 

Localização e Lista de Qualidade Formal do Rorschach: estudo de validade com 
não-pacientes. 

Anna Elisa de Villemor-Amaral; Giselle Pianowski; Juliana Leonel; Latife Yazigi; 
Ricardo Primi; Lucas Francisco de Carvalho. 

Universidade São Francisco 

UNIFESP/EPM 

Apoio Fapesp 

Resumo 

Serão apresentados os resultados de dois estudos independentes cujo objetivo foi buscar 
evidências de validade de critério para o Atlas de Localização e a Lista de Qualidade 
Formal brasileiros. Ambos estudos tinham amostras de 45 sujeitos adultos, não-
pacientes, sendo um grupo do interior e outro da capital de São Paulo. O Self 
Questionary Report (SRQ-20) foi usado como critério de inclusão e exclusão da 
amostra. Realizaram-se comparações entre o desempenho de cada grupo de não 
pacientes codificados de acordo com o Atlas e Lista de FQ brasileiros e de acordo com 



os norte-americanos e comparações entre o desempenho de cada um desses grupos com 
os dados normativos.As variáveis selecionadas foram W, D, Dd e Dd99, FQo, FQu, FQ-
, X+%, Xu%, XA%, X-% e WDA%.  No estudo 1 as comparações, por meio da prova 
ANOVA, revelaram diferenças significativas, para os índices Dd, Dd99, XA% e X-%, e 
marginalmente significativo, para o índice FQ-, evidenciando maior sensibilidade na 
avaliação do modo de apreensão da realidade e da acuidade perceptiva para o 
mapeamento e listagem brasileiros. No estudo 2 as diferenças foram significativas nos 
indicadores FQu, XA%, Xu%, mas com piores resultados para os participantes. Na 
comparação com o grupo normativo, as análises ressaltaram diferenças no desempenho 
dos grupos para os índices FQo, XA%, X+% e X-%, sendo que a amostra do estudo 1 
teve um desempenho melhor que o grupo normativo. O estudo 1 trouxe mais evidencias 
de validade do que o estudo 2 e isso é discutido com base nas diferenças de local de 
procedência dos participantes e problemas com o critério SQR-2. Nenhum dos estudos 
permitiu demonstrar que o Atlas brasileiro não tem sensibilidade para identificar a 
acuidade perceptiva, o que aponta a importante contribuição das pesquisas brasileiras 
para o aprimoramento do Método do Rorschach/SC para uso no Brasil. 
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As pesquisas sobre as qualidades psicométricas dos instrumentos de avaliação 
psicológica são fundamentais para a credibilidade desse recurso e das intervenções 
baseadas em seus resultados. No Brasil, são crescentes as publicações nesse sentido, 
entretanto, pode-se considerá-las ainda incipientes, principalmente, às técnicas 
projetivas. Estudos referenciam a contribuição da prova de Rorschach e do teste de 
Zulliger para alcançar o objetivo de conhecer o funcionamento psíquico do examinando 
numa perspectiva dinâmica. O Sistema Compreensivo de Exner, tradicionalmente usado 
para codificação e interpretação do Rorschach, atingiu níveis muito significativos de 
confiabilidade e aceitação nos meios científicos, passando a ser um dos sistemas mais 
utilizados para codificação e interpretação do Rorschach. Recentemente o Sistema 
Compreensivo foi adaptado à técnica de Zulliger numa amostra brasileira. Dentre os 
indicadores do Sistematem-se o Tipo de Vivencia (EB), que se refere ao estilo 
predominante de resposta da pessoa. O EB é obtido pela proporção entre a frequência de 
respostas de movimento humano (M) e a soma ponderada do determinante cor 
(WSumC). De acordo com essa relação, têm-se quatro EB, a saber, Introversivo, 
Extratensivo, Ambigual e Evitativo. Esta pesquisa objetivou verificar evidências de 



validade do EB no Zulliger, por meio de correlações deste indicador EB no Zulliger e 
no Rorschach. Para tal, selecionaram-se de um banco de dados 51 protocolos de adultos, 
de ambos os sexos, com idade, escolaridade e nível socioeconômicos variados. Os 
protocolos eram de pessoas que responderam ao Zulliger e ao Rorschach em dias 
consecutivos, alternando-se a ordem de aplicação das técnicas. Foi realizada uma 
análise de correlação de Pearson entre o número de respostas M e o escore WSumC de 
ambos os testes. Houve uma correlação forte entre as M e moderada entre as variáveis 
WSumC em ambos os instrumentos. Esses dados sugerem que o Rorschach e o Zulliger 
produzem respostas M de modo mais semelhante do que as respostas de cor. Houve 
55% de discordâncias entre os protocolos, a maior parte devido ao tipo Ambigual que 
apareceu muito elevado no Zulliger. Isso pode ter sido influenciado pelo número 
reduzido de respostas fornecidas nesse método. Diante dessas discordâncias, levantou-
se a possibilidade de que a diferença na quantidade de pranchas, consequentemente no 
número reduzido de respostas no Zulliger e a presença de algumas diferenças no 
estímulo entre as duas técnicas exijam cautela na interpretação do tipo de vivencia no 
teste de Zulliger. Ademais, observou-se correlação positiva entre os Extratensivos, 
Evitativos e Introversivos em ambas as técnicas. A direção positiva da correlação sugere 
uma tendência desses Tipos de Vivências no Rorschach se manifestarem de modo 
semelhante no Zulliger. No entanto, as correlações são fracas ou moderadas. Verificou-
se também que há mais sujeitos Ambiguais no Zulliger que são Extratensivos no 
Rorschach do que sujeitos que seja Ambiguais no Rorschach e Extratensivos no 
Zulliger, sugerindo mais uma vez a reduzida possibilidade de respostas de cor no 
Zulliger quando comparado com o Rorschach.  Conclui-se à necessidade de estabelecer 
novas proporções das variáveis que compõe o EB para a técnica de Zulliger garantindo 
maior confiabilidade a esse indicador. 
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