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APRESENTAÇÃO 

 

O VII Congresso da Associação Brasileira de Rorschach e Métodos Projetivos 

(ASBRo) consegue reunir, nesse momento, relevante conjunto de pesquisadores e seus 

trabalhos de investigação científica de modo a estimular o contínuo aprimoramento 

técnico-científico na área de avaliação psicológica no Brasil, em especial com métodos 

projetivos. Essa extensa produção, realizada em diferentes contextos do país e a partir 

de variados instrumentos e objetivos avaliativos, agrega especial valor enquanto 

sistematização do conhecimento na área, favorecedor de novos acessos, reflexões e 

possibilidades de aplicação na prática profissional da Psicologia. 

O presente livro enfoca os desafios para a prática ética em Avaliação 

Psicológica, como atesta seu título. Ética não enquanto norma estabelecida ou diretriz 

obrigatória, mas enquanto qualidade de ação profissional, de respeito ao humano em 

suas várias formas de expressão, enquanto cuidado para com o outro, enquanto caminho 

escolhido para ser traçado. Nesse sentido, os temas abordados são diversificados, tanto 

quanto a multiplicidade da vida humana, acompanhada por diferentes objetivos e 

instrumentos de investigação científica. Trata-se dos processos de avaliação psicológica 

enquanto intervenção terapêutica e de investigações científicas desenvolvidas com 

diversos métodos. Esses, por sua vez, foram coordenados em seções voltadas a classes 

de instrumentos, a saber: avaliação terapêutica (Seção 1), aperceptivo-temáticos (seção 

2), Rorschach (seção 3), Zulliger (seção 4), vinculados ao campo da Orientação 

Profissional e de Carreira (seção 5), Pfister (seção 6), sobre crianças e adolescentes 

(seção 7) e, por fim, em diferentes contextos clínicos (seção 8). Somam-se, portanto, 51 

capítulos retratando ampla produção técnico-científica nacional da área de avaliação 

psicológica, com clara ênfase em métodos projetivos.  

O compilar desses trabalhos, portanto, revela consolidação da ASBRo enquanto 

associação científica comprometida com a divulgação do conhecimento em Psicologia 

no contexto nacional, deixando vir a público ampla gama de trabalhos de pesquisa, 

atendendo a diferentes demandas profissionais. Reafirmam-se, desse modo, seus 

objetivos voltados ao intercâmbio científico qualificado e a qualificação de profissionais 

de Psicologia no campo da avaliação psicológica. 

Esse complexo desafio proposto para o VII Congresso ASBRo, ao selecionar 

como tema os cuidados éticos dos processos de avaliação psicológica, só se concretiza 

nesse momento pela grande quantidade de colaboradores e de pesquisadores que 
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compartilharam desse propósito conosco. Creditaram e acreditaram na proposta, que 

agora se configura como livro. Foram necessárias inúmeras horas de trabalho para o 

produto tomar forma e qualidade, além da coragem de muitos colaboradores, aos quais 

deixamos nossa sincera gratidão.  

Aprendemos muito na construção desse livro que chega a público, razão também 

para consolidar os 21 anos da ASBRo com satisfação e vivência de dever cumprido! 

Esperamos que essa publicação, além de sistematizar a produção científica apresentada 

durante o VII Congresso ASBRo, caminhe entre vários outros profissionais e estudantes 

de Psicologia, de modo a estimular o aperfeiçoamento dos métodos projetivos de 

avaliação psicológica. 

 

Sonia Pasian, Erika Okino, Deise Amparo, Fabiana Freitas,  

Flávia Osório e Sonia Loureiro 

(Organizadoras) 
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On Making Psychological Assessment 

Work Therapeutically for Our Patients 

 

Jan H. Kamphuis 

University of Amsterdam, the Netherlands 

 

 

Treatment utility of Psychological Assessment 

More than 50 years ago, starting with Paul Meehl’s ‘ruminations’ in 1959, 

several reviews have questioned whether patients actually derive meaningful clinical 

benefits from psychological assessment, or what in the literature is referred to as the 

“treatment utility clinical assessment” (Hayes, Nelson, & Jarrett, 1987). Hunsley & 

Mash (2007) for example noted in their review of evidence-based assessment ‘a 

remarkable scarcity of research on the extent to which clinical assessment improves 

treatment outcome.’ The lack of research documenting the treatment utility of clinical 

assessment, as well as the perception of some clinicians that assessment does not 

provide them with essential information for treatment planning, has led some to 

advocate a (drastic) reduction in of its use in clinical practice. Not least among these, 

are managed insurance companies and health care organizations who, according to 

Groth-Marnat (1999), frequently “view assessment, especially through test batteries, as 

being an unnecessary frill and question the extent to which it either accelerates or 

optimizes client outcome” (p. 782). 

It is important to narrow down the focus of the controversy. There appears to be 

no widespread dispute over the utility of psychological assessment to provide 

quantitative information with known reliability and validity on various domains, nor on 

its ability to (meanwhile) gauge styles of self-presentation (e.g. claiming uncommon 

virtues, or malingering) and response tendencies (e.g. yeah or nay saying).  Another 

well-established property of psychological assessment is the ability to make normative 

comparisons, either with others or with oneself over time. Moreover, using instruments 

in addition to (clinical) impressions from a (clinical) interview, one provides patients 

with an efficient, alternative modality to make themselves be known and understood on 

as many domains as is deemed desirable; all essential features for clinical practice 

(Meyer et al., 2001; Ben-Porath, 1997). From a research angle, the importance of 

measuring individual differences can hardly be overestimated. For example, recent 
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advances in psychopathology research suggest we need to look to (extreme standings 

on) personality variables for sources of fundamental vulnerability or resilience. 

Likewise, research from developmental psychology suggests that temperamental 

standings at age two allow for probability predictions on psychopathology as an adult 

(e.g., Caspi, 2000). 

The controversy then, squarely focuses on the question as to whether patients derive 

benefit in terms of measurable symptomatic relief and/ or functional improvement: Do 

patients derive meaningful clinical benefits from psychological assessment? 

 

Thought Experiment 

Rather than doing a through literature review on this empirical question, let’s first 

do a though experiment. As a thought experiment, one/we might consider the 

implications of the notion that psychological assessment does not contribute to better 

clinical outcomes. Clinicians may then limit themselves to administering a structured 

diagnostic interview for both the clinical disorders (Axis-I) and the personality disorders 

(Axis-II). Accordingly, treatment selection might be based on the outcome of these 

interviews, such that patients would be assigned to evidence-based treatments for their 

diagnostic category.  

This procedure may indeed serve as a starting point, but the clinical reality is 

complex and unyielding.  First off, it bears mentioning that disorders, or manifestations 

of similar psychological suffering, do not manifest themselves in human diversity rather 

than in similar entities; and that the suit that needs to fit all, usually does not fit any 

particular person particularly well. More importantly perhaps, this approach often fails 

to provide answers to clinicians in daily practice.  What is the clinician to do when, 

(again and again)… 

 … She meets patients who satisfy criteria for multiple diagnoses; i.e. faces 

comorbidity? Epidemiology studies show that more than 50% of patients with a 

DSM disorder meet criteria for (at least) another DSM disorder; that when a 

patient meets criteria for one personality disorder, s/he usually meets criteria for 

two or three other personality disorders as well; 

 … She meets that 1/3 to ½ of patients who are referred for psychological help 

but who do not meet formal criteria for any disorder, because their psychological 

suffering does not fit categories, or fail to pass the diagnostic threshold? 
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 … She meets the patient for whom no EBT is available yet? That is, for patients 

with most personality disorders, somatoform disorders, or those with 

relationship difficulties? 

 … the therapeutic alliance is not progressing? 

 … the EBT does not sufficiently reduce psychological suffering for the 

particular patients (20-50%), for those who drop out, or even worsen? For those 

for whom improvement is partial, to temporary? 

The list of issues could easily be expanded (Persons, 2005). Clinicians cannot be 

expected to learn a specific protocol for each of these scenarios, nor can they afford to 

wait for science to provide the evidence-based answers (if ever).  In sum, this thought 

experiment showed that psychological assessment limited to DSM classification often is 

of insufficient utility for clinical practice.  We therefore return to our original question: 

Do patients derive meaningful clinical benefits from psychological assessment? 

 

Does it work? Meta-analysis of psychological assessment as a therapeutic 

intervention 

Let’s go to that literature review then! Four years ago, a meta-analysis was 

published on the effects of psychological assessment as a therapeutic intervention 

(Poston & Hanson, 2010). Based on 17 published studies, the authors concluded that 

psychological assessment yielded a moderate effect on complaints, and a large effect on 

working alliance and quality of treatment sessions. Put more simply: on average patients 

were significantly better off after undergoing psychological assessment along 

therapeutic models. In fact, the authors concluded:  

“When tests are used collaboratively, and are accompanied by personalized, highly 

involved feedback, clients and subsequent treatment endeavors appear to benefit 

greatly.”   

And, continuing:  

”Clinicians should […] seek out continuing-education training related to these models 

of therapeutic and collaborative assessment. Those who engage in assessment and 

testing as usual may miss out, it seems, on a golden opportunity to effect client change 

and enhance clinically important treatment processes (Poston & Hanson, 2010 p. 210).  

The findings on a subset of studies pertaining specifically to Therapeutic Assessment 

(with capital T and A, developed by Stephen E. Finn cs (Finn & Tonsager, 1992, 1997; 
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Finn, 1996; Finn, 2005) are even stronger, in that TA consistently brought about 

positive outcomes for patients. 

 

About Therapeutic Assessment 

So what is this TA? Therapeutic Assessment (TA) refers to a collaborative, 

semi-structured approach to individualized clinical assessment (). A distinguishing 

feature of TA is that the primary assessment questions are formulated in collaboration 

with the client. Usually, these questions are drastically different from standard referral 

questions. Not what is the client’s personality structure; please provide treatment 

recommendations but personalized questions like “How come I am so easily influenced? 

Why am I so different with different people?  Am I lazy?” The therapist’s task then, is 

by means of interview to provide these questions with a personal historical context, and 

to help bring about a collaborative relationship. In this relationship each has their own 

role to play; one as the expert on tests, the other as the expert on personal life 

experience, in search of answers on these highly personal questions.  

Clients tend to feel much more involved in TA than in regular PA, because 

inherently it involves the questions that matter to them, and for which their input is 

deemed essential. Test selection is guided by the client’s and referring clinician’s 

questions, while subsequent administration and scoring are conducted according to 

standardized techniques. Test results are used as a starting point for dialogue to anchor 

assessment findings into the client’s subjective experience.  

Non-standardized techniques can be used in one or more so-called “assessment 

intervention sessions” which are designed to elicit and subsequently experiment with 

key, but inadequately understood personal dynamics. In such sessions, the client gains 

insight and control over previously confusing behaviors. For example, a client may be 

asked to copy designs from the Bender Gestalt to trigger poorly understood perfectionist 

tendencies. Together with the assessor the client may explore what thoughts and 

feelings come up during this task, and what might happen if s/he went about it 

differently. These experiences are then collaboratively translated to the problems in the 

client’s life (see Finn, 1996, 2007 for a step by step discussion). The final assessment 

feedback is adjusted to clients’ comments.  Detailed descriptions of TA, including 

numerous verbatim statements, were included in the Manual for Using the MMPI-2 as a 

Therapeutic Intervention (Finn, 1996), a recent book, In our Clients’ Shoes (Finn, 

2007), as well as in a recent chapter by Finn & Kamphuis (2005). Moreover, for those 
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who will attend the workshop, I will illustrate these principles further, using a DVD 

illustration, and if time permits, a brief role-play. Here, I would like to illustrate this by 

the two cases of Mr. O. 

 

The two cases of Mr. O. 

Mr. O. goes to his medical doctor because of stress at work. He is not the type to 

ask for help, but his sleepless nights are catching up with him, and he fears he may not 

perform as well as he should at his work because of concentration difficulties. Acute 

reason for his visit to the Dr is his increasingly frequent and severe headaches, as well 

as migraine attacks. 

After listening to his story, the doctor sends him to a psychologist, with the following 

three questions: 

1. What are the symptoms and problems of Mr. O.? 

2. Does his personality have something to do with it? 

3. What can we do about it? 

 

This psychologist, whom we will call Dr. RA, aims to answer these questions as 

best he can. He takes a competent history of presenting problems, and finds out that 

several symptoms of anxiety and perhaps depression have been troubling Mr. O. and 

puts those on a timeline. He also hears themes of perfectionism in Mr. O.’s report, and 

feels confident he may be able to answer the GP’s questions after administering the 

MMPI-2 and Rorschach inkblot test (RIM). 

He is not too surprised to find out that what tests revealed: 

- Both the MMPI-2 and the RIM indicated anxiety, perfectionism, and compulsive 

coping mechanisms; as exemplified by 

o Elevation of MMPI-2 scales Pt-7, OBS 

o Zd +1-.5 

o Positive Obsessionality index 

o Many Dd99 locations 

 

Dr. RA reports back to the GP that indeed Mr. O has been suffering from anxiety 

symptoms, and seems at risk for developing a unipolar depression. In terms of 

personality, he notes that the client has overly stringent standards that cause stress. He 

recommends CBT to restructure the underlying dysfunctional thoughts. The GP, when 
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discussing this report with Mr. O. finds that Mr. O. Does not agree with this assessment. 

It is the other people who are sloppy, and he denies the need for individual therapy. 

Now consider, in a parallel universe, the doctor referring Mr. O. to dr. SF, for TA. 

Much to Mr. O.’s surprise, dr. SF asks him what he might like to learn from the 

assessment, and that the questions they will formulate together, will be the focus of dr. 

SF’s report. After some initial trepidation, Mr. O comes up with two questions: 

1. Why cannot I work more quickly even though I know that this is what my boss 

wants?  

2. What will be necessary to work more quickly?  

 

Dr. SF then collects some contexts around these questions.  For example, SF learned 

from his carefully conducted interview that Mr. O complained that his boss values 

speed over accuracy, and that this did not make sense to him.  He also indicated that his 

accuracy had saved the company a lot of $$ when he had detected fraud.  

Dr. SF then also selects the MMPI-2 and Rorschach, but notes that these are other 

means for Mr. O to let SF know who he is and how he is doing; i.e. to let him know 

himself to SF. The same test findings emerge, except that Mr. O scores somewhat lower 

on L and K, and produces a somewhat lower Lambda on the Rorschach inkblot test 

(proportion of purely form determined responses). 

Dr. SF, from his individualized case conceptualization of Mr. O., wonders what 

would bring Mr. O ‘s compulsive style and slow pace of work into the assessment room 

so that they can observe it, discuss it and explore. SF selects a task that might elicit the 

type of behavior in question, and chooses a task that involves copying basic designs 

from the Bender Gestalt Motor test. SF reasoned that the task demands would recreate a 

vivid example of assessment findings that would helped Mr. O. gain new insights into 

his problem behavior, and provide him with opportunities to try out new ways of being 

and thinking.  

As expected, Mr. O. Completed this task without any errors, but only after 

asking for a rules, eraser, and taking much much more time than any norm table would 

list. This shared observation, recognized by Mr. O. As highly similar to his job 

situation, is the starting point for the joint exploration of what factors into this approach 

to the task. When asked to talk about what he was experiencing when drawing the 

figures, Mr. O noted that he had these thoughts like Don’t make any mistakes now; you 

are being evaluated; You don’t want to do anything silly. SF noted tension, the way Mr. 
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O held his pencil. Together they started looking for strategies that would work to speed 

Mr. O. up without too much anxiety. 

In the final session, interview and test findings, together with the observations 

made in the assessment interventions sessions are discussed with specific orientation to 

the questions formulated by Mr. O. Again, he is encouraged to participate and modify 

the impressions made by Dr. SF. 

These two case illustrate that, in clinical practice, not only can tests be used in treatment 

planning, treatment selection, case conceptualization, and outcome monitoring; they can 

also be an active part of treatment, enhance treatment outcomes, in short be used 

therapeutically.  

 

For whom? Complex patients with special needs 

Now, one might argue, with some justification, that not all patients need such an 

extensive dose of psychological testing. For some patients, the symptom pattern 

corresponds closely to what is suggested by DSM categories, and good evidence-based 

treatment are available that are likely to remediate their suffering. The patient who 

presents with Panic disorder with recent onset, the patient who has (post-) traumatic 

symptoms due to a recent MVA, patients with specific phobias without comborbid 

conditions, etc. I have to agree with Nancy McWilliams though, who noted in a keynote 

presentation at the Society for Personality Assessment that these patients in her 

experience and practice are quite rare, and perhaps exist mostly in the imagination of 

more experimentally oriented clinical researchers who have only faint ideas about the 

kind of people we see in therapy, or what we actually do in these treatments. 

In any event, numerous patients present with more complex, and diffusely 

comorbid psychopathology; have had limited success in prior treatment; and/ or have 

problems or disorders for which no manual-guided interventions are available (see also 

Meyer et al., 2001, for provisional guidelines on when assessments are likely to have 

the greatest utility in general clinical practice).  

Moreover, as I am sure you have seen these patients too, oftentimes these patients … 

- Have very pronounced needs for sustained empathy 

- Require special attention in terms of building and maintaining alliance 

- Are extremely ambivalent about change 

- present with problems that require highly complex, personalized formulations, 

or if you will, case- conceptualizations  (Emmelkamp & Kamphuis, 2007) 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

21 
 

From the therapist’s perspective, they need to emphasize empathic connection, 

emotional containment, close collaboration, and demonstrate that they understand the 

patient’s dilemmas of change – all core features of TA. Who are these patients? I would 

submit you will find a lot of patients with these characteristics among those who have 

been diagnosed with personality disorders. 

This apparent fit between key features of TA and the clinical needs of patients with 

personality disorders led us to start a large RCT study in the Netherlands, at the 

Viersprong, a specialized clinic for the assessment and treatment of personality 

disorder.  

 

The trial: Randomizing patients with personality pathology 

We randomly assigned patients on the waiting list to either a) Therapeutic 

Assessment (TA), or b) Goal-Focused Pre-treatment Intervention (GFPTI). To 

benchmark the efficacy of TA in this group, we opted for a strong protocol-guided 

comparison condition, based on the widely applied protocol of standard care for first 

line in the Netherlands (Stoffer, 2005).   

So, after their regular intake and assessment, personality disorder clients on the waiting 

list were asked to participate in our RCT study. One of the conditions was the full TA 

model in 4 face-to-face sessions, and the control group was another pre-treatment 

package we called the goal-focused pre-treatment intervention, also including 4 face-to- 

face sessions. For more information see our article. For the first time in controlled 

research in TA, we used the full package of TA which meant that, after collecting the 

clients’ questions for the assessment, clients were administered self-report tests AND a 

performance-based test. Also, after the standardized test administration and scoring 

phase, we followed-up with non-standardized techniques in one or more so-called 

“assessment intervention sessions.” We ended the intervention with the individualized, 

interactive feedback session, the final central element of the TA procedure. 

The goal focused pre-treatment intervention was a fully structured method that 

included homework assignments. In the first session demoralization and hope issues 

were key elements.  The second session was aimed at the main problem, on which the 

treatment focused.  The third session focused on the Patient’s dilemma of change. The 

last session focused on summarizing and goal setting in order to bridge back to the 

waiting list period as well as possible. 
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Now, just to be clear, this was what you might call a horse race design, with both 

therapist teams wanting (and expecting) to outperform the other. We, the researchers, 

expected treatment utility of TA in terms of outcomes indicating general treatment 

readiness and motivation, rather than on short-term symptomatic relief. We predicted 

that TA would result in stronger outcome expectations, higher expectancy for future 

treatment, better treatment focus, and stronger alliance than would GFPTI, as well as 

higher satisfaction afterwards. We expected no group differences in symptomatic 

improvement, as previous records from the Viersprong clinic ( et al, 2010;  et al, 2011) 

and state of the art trials with similar patients show these gains occur much further 

down the road (e.g. Giesen-Bloo et al, 2006).  

What did we find? Patients… 

- Had higher outcome expectations for their treatment; 

- Were more on track of their focus for treatment reported a stronger alliance to 

the therapist; 

- Had more new self-awareness; 

- Felt more understood;  

- Were more satisfied;   

…. But reported no significant reduction in their in psychiatric symptoms. 

 

So, what made this effective? First of all, (assessment) clinicians loved it, and 

the clinic, a psychodynamic powerhouse, was in a bit of shock! … 

And what was particularly gratifying was that it was feasible to train and 

implement the complete model of TA in a team of relatively junior clinicians. All but 

two of the clinicians had their clinical license for less than five years, and about half 

were still in training to become licensed. The essential prerequisite appears to be initial 

investment in learning the assessment instruments, and, as for the GFPTI, follow-up 

intensive supervision. 

But frankly, our study was not optimally designed to clarify how and why TA 

patients reported higher satisfaction afterwards, greater expectancy that they would 

benefit from subsequent treatment, and the greater sense of alliance during the sessions 

procedures had assisted clients’ engagement in subsequent treatment. To statistically 

unravel what makes a particular treatment more effective than the other requires 

complex and powerful research designs. So we tried something quite radical to answer 

this question: Ask the patient! 
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Qualitative study: Ask the patient 

Most of what is written and discussed about clients’ experiences is generated out 

of the perceptions and impressions of practitioners, researchers and theoreticians. 

However, asking the client’s point of view as is done in qualitative research is very 

consistent with the humanistic philosophy underlying therapeutic assessment; and just 

makes good sense in terms of our level of knowledge in this domain. More specifically, 

clients in TA are seen as collaborators in the assessment process, and it only seems 

logical and consistent to let them take an active part in the research process on TA as 

well.   

We wanted to better understand what is was that clients took away from TA, 

what kind of personal insights and change it generated in them. And also, we wanted 

them to reflect on what aspects of their TA experience were central to this. We asked 

the same questions to the GFPTI group, to have a benchmark, and see to what extent 

responses to TA were specific. 

Participants were drawn from the pool of the previously mentioned RCT. 

Without going into too much technical detail, we invited those clients for whom the 

intervention was most recent. That is, the final 15 clients of TA and GFPTI were invited 

to participate.  18 clients consented, and with these clients Hilde de Saeger, the PI 

working at the Viersprong, conducted scripted semi-structured in-depth interviews.   

The recordings of the interviews were verbatim transcribed by two graduate students, 

and these transcriptions were coded and analyzed using MAXQDA, software for 

qualitative data analysis.  

The total sample consisted of 10 participants in the TA condition and 8 in the 

GPPTI.  Over the 10 TA interviews, 197 text segments were coded using MAXQDA 

software, and to 85% of these segments 5 main codes applied:   

1. Relationship with therapist (49% of the segments) 

2. New self-awareness (48%) 

3. Empowerment  (27%) 

4. Positive accurate mirroring (10%) 

5. New experience (11%).  

 

 

 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

24 
 

- Relationship with therapist 

More than merely describing the relationship experience as generally positive, 

participants emphasized that during TA they felt deeply appreciated and seen for who 

they were as a person. Or as Steve Finn would say, their “basic human longing to be 

seen, known, and accepted” was fulfilled.  

 “[…] above all I was surprised by the luxury that opened up to me […] the amount of 

attention that I was given then. And the fact that such an extensive and good report was 

written, [and] the sheer number of tests that I did then. That was… it was actually 

heart-warming that this happened. I found that… (client becomes emotional)… that it 

was actually almost not acceptable, that so much attention was going out to me.”  

 “I was asked more about myself, about my own personal experiences and […] yes, how 

I, myself, really perceived things. […] in contrast to what I have experienced before, 

sometimes… like when you give a sketch of your biography that you immediately are 

labeled in some ways […] yes, this time it was like really looking at it together, I really 

had the feeling we were doing it together”  

- New self-awareness 

Clients reflected on the fact that they gained new information about themselves.  

Not just knowledge, but a deep understanding of themselves. 

 “[…] that at the time I was rather flat in my emotions […] I was kind of numb […] and 

I thought that, yeah, well, it was a kind of a way to protect myself […] and I thought 

that the protection was strong enough to survive these sessions unchanged and […] 

apparently… apparently I was less introverted than I thought, or it was easier to read 

me or to pick-up on these things than I thought.” 

‘[…} It was not… that emotion is wrong! You have to learn to deal with it, [the 

therapist] took the time to listen to my emotions and helped me gain insight in why I felt 

what I felt.  

- Empowerment  

Clients indicated they felt more self-confident after the TA experience. They 

discovered important aspects of themselves that were empowering for their future 

therapy. They gained hope and self-esteem. It motivated them to start therapy. 

- Positive accurate mirroring 

Clients reported that the assessor accurately reflected back their experiences. 

Especially sharing what the tests had indicated about the client, and reading back 
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statements from the projective material strengthened their positive feeling about the 

relationship with the therapist. 

Yes, also validation, actually […] recognition of what I felt […] that I am not – not a 

crybaby, or overacting… that I, that I was allowed to feel what I felt.” 

- Novel experiences 

Patients reported that the way they had experienced the relationship with therapist 

and the way they were treated as quite different from what they were familiar with from 

previous treatments. They emphasized the equality in the relationship with the assessor 

as a novel experience. Clients perceived the contact as more equal because they did not 

feel cross- examined. They felt understood because the therapist tried to explain things 

in “normal human language”. Clients noted that the therapists described the 

interventions as a joined venture, with both partners equally responsible for the result. 

Furthermore, they mentioned new self-awareness and positive accurate mirroring as 

“new experiences”. 

 

Do patients benefit? Treatment utility revisited 

Now in fairness, critics might (and reviewers have), with some reason, point to 

the lack of change in psychotherapy outcome measures in the RCT. However, we 

believe that both the design and the targeted population of our study argue against such 

a negative view, and in fact point to the need for a qualified evaluation of treatment 

utility (Haynes, Nelson, & Jarrett, 1987).  

First, the design of our study precluded benefit from the indirect effects of the 

intervention.  That is, patients had already been allocated to treatment programs prior to 

the pre-treatment interventions. Moreover, no attempts were made to communicate/ 

transfer the findings of either intervention to the subsequent therapists, and, for a 

majority of the patients, upon completing the pre-treatment intervention they returned 

for another several weeks to the wait-list, meaning that subsequent intervention was 

further delayed. So all the effects that were observed, were the immediate effects of this 

brief 4-session intervention! 

Second, our patient sample consisted of a heterogeneous group of patients 

referred to a specialized care facility for personality disorders. About three out of four 

patients had complaints of more than a five-year duration, and more than 90% had 

received previous treatment, which for about half of the patients also included 

medication. As documented in previous research (Giesen-Bloo et al, 2006), such 
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patients exhibit only mild symptomatic improvement over the course of their first year 

of treatment. In fact, the GSI change after one full year of treatment in this facility is 

commensurate with that observed after TA (, 2010, 2011). These minimal 

improvements are unlikely the result of ineffective treatment, but indicate that 

straightforward (Axis-I) symptom measures may not be ideal to track patient progress 

over the course of treatment for severe personality disorder. 

So, back to our clients remained positive about their TA experience even 1½ 

years later. And let my remind you that these clients were awaiting specialized 

treatment for personality pathology.  As you know, clients with personality pathology 

often have motivational and commitment issues. Their capacity for introspection tends 

to be limited and their cognitions, about themselves and the world, oftentimes are quite 

rigid.  Surprisingly, these clients reflected on the relationship, on new self-awareness, 

on gained self-confidence.  Although 80% of them had more than 5 years of therapy 

before coming to the Viersprong, TA still offered a new experience. In line with 

literature on psychotherapy, the relationship seems to be of major interest. If clients 

with severe attachment problems can experience a positive alliance in such a short time 

(only 4 meetings), it is likely to yield a major impact on their future therapeutic relation.  

Our findings may serve as a reminder of the complexity of what is referred to as 

treatment utility in terms of treatment outcome. Treatment outcome may be 

operationalized as re-moralization, symptomatic improvement, or adaptive functioning; 

frequently outcome research defines it rather narrowly in decrease in acute symptoms. 

However, desirable treatment outcome may also be located in – harder to measure – 

gains in insight, acceptance, and meaning, derived in the context of a supportive holding 

environment. ….  A comment by Kazdin seems to apply here: ”The ride […], may be as 

or more important than arriving at the destination”, or a Harkness eloquently 

characterized one benefit of good assessment: it helps the patient “to grow a Self”. 

Moreover, it seems we cannot just target symptoms or diagnoses; we also need 

to address the person presenting the symptoms or diagnoses. Or as Harkness & 

Lilienfeld (1997) put it, we need to be mindful that ‘the categories of the DSM are 

instantiated in people, not identical carbon atoms’ (p351). Patients differ in the specifics 

of their symptoms, and their severity, but also in terms of their personality, learning 

style, clinical needs, etc. Loosely, these variables can be grouped in what is called a 

formulation, or case-conceptualization. TA is a powerful method to develop highly 

individualized case-conceptualizations, which indeed you need to answer the highly 
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individualized and personal question the clients asks you in TA. In fact, to answer these 

questions, it is essential you get into the client’s shoes, as Steve Finn would have it. It is 

for this reason, that TA is also such a powerful, growth-promoting experience for the 

assessor, who in a short period of time gets to deeply enter individual phenomenological 

worlds.  

You never forget your TA clients. 
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Introdução 

O que é uma história, senão um ato volitivo da criação humana. Vivemos 

cercados por histórias e suas versões das mais diversas ordens: sejam elas factuais, 

verídicas, mitos ou fantasias. Partindo das histórias advindas da fantasia livre que 

queremos nos ocupar. As crianças têm  um potencial criativo na construção de histórias, 

sendo em nossa concepção um artíficie sui generis da fantasia. Além do aspecto 

criativo, as histórias tem seu caráter da constituição das narrativas, da criação dos 

personagens que compõem o substrato para análise à luz da metapsicologia. Qual a 

importância das histórias infantis para a psicanálise? Pode o terapeuta utilizar esse 

recurso na clínica? Estas questões são alguns dos itinerários desse trabalho, que como 

uma locomotiva tem por objetivo realizar uma travessia por uma história infantil cheias 

de muitas possibilidades, pretendendo discutir a técnicas em si, mas possibilitar a 

criança que muitas vezes não consegue nominar o que está sentindo, uma via de 

expressão, como nos propõe Winnicott com a criação de espaço potencial. Para que isso 

aconteça, é fundamental que a criança experimente seus sentimentos.  

 Durante a vida varias de nossas fantasias acabam sendo fontes de inspiração e 

identificação, refinam ou embrutecem nossa sensibilidade, nos ampliam ou cerceia 

horizontes, ajudam a penetrar na realidade ou a evita-la, sendo, portanto, decisivas para 

o que nos tornamos (Corso & Corso, 2011). Mas a crença prevalecente dos pais é que a 

criança deve ser distraída mais do que a perturbar; suas ansiedades amorfas e 

inomináveis, suas fantasias caóticas, raivosas e mesmo violentas. Muitos pais acreditam 

que só a realidade consciente ou imagens agradáveis e otimistas deveriam ser 

apresentadas à criança, que ela só deveria se expor ao lado agradável das coisas. 

(Bettelheim, 2002). 
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 Sunderland (2005) também nos trás que poucos adultos têm a noção de que as 

crianças precisam de ajuda para processar certas vivencias e sentimentos, entretanto as 

crianças não apresenta recursos interiores para processar e elaborar seus sentimentos 

doloridos ou traumáticos  e acabam sozinhas na tentativa de enfrenta-los resultando 

comportamentos difíceis e em sintomas neuróticos como represamento de sua energia 

emocional. Esse represamento quando em seu ápice toma a forma de "vazamento" tendo 

inúmeros exemplos das dolorosas consequências. 

 Para o trabalho clínico com crianças podemos perceber que uma das maneiras de 

acessar suas dores são por meio da criação de histórias, na qual  conseguimos capturar 

suas emoções mais profundas, como se vê em relação ao traumático, quais foram as 

situações não elaboradas e partir daí realizar um trabalho terapêutico de elaboração. 

Para uma evidenciação das ações terapêuticas mencionadas apresentaremos o caso de 

João (nome fictício), trazido pela perda da mãe muito nova e sobre circunstancias 

inesperadas, na sua oitava sessão  juntamente com o terapeuta utiliza a estória como 

meio de comunicação e expressão maciça de suas emoções e um facilitador de 

transitoriedade da elaboração do luto (Oliveira, Torres & Tardivo, 2013).  

 

A história no atendimento as crianças 

 As histórias não garantem a felicidade nem o sucesso da terapia, mas ajudam. 

Elas são exemplos, que como metáforas ilustram diferentes modos de pensar e ver a 

realidade conjecturando as mais variadas situações que elas contam mas, se amplia-la 

um pouco também e possível transmitir os problemas que nos aflige (Corso & Corso, 

2011).  

 Sunderland (2005) abre seu livro propondo que uma história terapêutica pode 

funcionar como um "ingresso" para o mundo interior da criança. Ela visa falar com 

empatia e precisão sobre a questão ou problema emocional que a criança esta 

enfrentando. Ao contrario da linguagem cotidiana, ela captura o quadro completo, a 

realidade mais profunda da experiência emocional da criança. Ela apresenta a esperança 

e possibilidade em forma de modos de ser e de mecanismos para enfrentar problemas 

que sejam mais saudáveis e criativos. No mundo da estória, ela pode encontrar as 

ferramentas no nível interior, por exemplo, para o que fazer diante de um grande 

obstáculo ou em novas possibilidades e soluções criativas para superar problemas 

aparentemente insuperáveis. 
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 Em nossa pesquisa bibliográfica não encontramos diversificação nos estudos 

sobre como construir historias, aliás como construir é o de menos, nosso objeto é na 

utilização desse recurso criativo para intervenção clínica. Vários autores retratam o 

brincar ou o jogo - na qual a estória se inclui por permanecer de forma metafórica e 

lúdica - como uma linguagem própria da criança. Marcelli (1998) relembra que Melanie 

Klein centra seu interesse no jogo que segundo ela, ocupa na análise da criança o 

mesmo lugar que o sonho na análise do adulto. Como o sonho, o jogo permite umas 

satisfação substitutiva dos desejos mas seu papel não se detém ai: graças aos 

mecanismos de clivagem e de projeção, o jogo permite aliviar, através da 

personificação, a carga de angustia suscitada pelo conflito intrapsíquico. 

 Em suma, as conversas sobre sentimentos entre pais-crianças, professor-criança 

ou terapeuta-criança, quando só a linguagem cotidiana é usada, tendem a empobrecer 

esse contato, impossibilitando o acesso à profundidade de expressão e compreensão, da 

sutileza e a complexidade do mundo infantil, e do domínio da imaginação. Se as 

palavras literais expressassem plenamente o que sentem os seres humanos, não haveria 

necessidade de música, pintura, teatro ou poesia. 

 Outro ponto é que todo sentimento doloroso ou intenso demais exige um tempo 

para a reflexão, e uma história terapêutica proporciona esse tempo. Todavia quando um 

adulto tenta dar conselhos diretos a uma criança sobre a melhor forma de lidar com seus 

sentimentos, a criança pode não ser capaz de ouvir ou pode ignorar, evitar ou jogar fora 

conselhos, por outro lado, a historia permite a compreensão de sentimentos e emoções 

de forma mais palatável para a criança, criando imagens vividas em sua mente, 

permitindo que ela se identifiquem com o personagem principal, que está as voltas com 

o mesmos sentimentos difíceis (Sunderland, 2005).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Através disso podemos compreender a grande importância que Klein (1980) 

enfatiza no brincar, para que suas fantasias, sua agressividade e suas angústias possam 

ser liberadas naturalmente. Estes são meios de expressão da vida fantasmática 

inconsciente que existe em todas as crianças. Por meio da interpretação destes meios de 

expressão podemos ganhar acesso à vida de fantasia. Sunderland (2005) conclui que a 

estória fala as crianças num nível muito mais profundo e imediato do que a linguagem 

literal cotidiana. Falar sobre sentimentos na linguagem cotidiana é como andar em 

círculos. Isso acontece porque a linguagem cotidiana é a linguagem do pensamento 

enquanto falar por meio de uma história é usar a linguagem da imaginação, e essa é a 

linguagem natural da criança.  
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 Com esta nova ferramenta Bettelheim (2002) afirma o seu poder de atingir uma 

compreensão, e com isto a habilidade de lidar com as emoções e traumas, não através da 

compreensão racional da natureza e conteúdo de seu inconsciente, mas familiarizando-

se com ele através de devaneios prolongados ruminando, reorganizando e fantasiando 

sobre elementos adequados da estória em resposta a pressões inconscientes. Com isto, a 

criança adéqua o conteúdo inconsciente às fantasias conscientes, o que a capacita a lidar 

com este conteúdo de forma resiliente. O mesmo autor Bettelheim (2002) complementa:  

 

Quando o inconsciente está reprimido e nega-se a entrada de seu 

conteúdo na consciência, a mente consciente será parcialmente 

sobrepujada pelos derivativos destes elementos inconscientes, 

ou então será forçada a manter um controle de tal forma rígido e 

compulsivo sobre eles que sua personalidade poderá ficar 

gravemente mutilada. Mas quando o material inconsciente tem, 

em certo grau, permissão de vir à tona e ser trabalhado na 

imaginação, seus danos potenciais - para nós mesmos e para os 

outros - ficam muito reduzidos (p. 9). 

 

 Para concluir, depois de encerrar uma história, a criança com problemas tem em 

geral, uma sensação de  missão cumprida, de que realmente conseguiu contar a alguém 

suas angustias. A correta linguagem de expressão liberta a criança, a linguagem errada a 

aprisiona, em suma para as crianças é uma técnica extremamente potente (Sunderland, 

2005). 

 

Material  

 

A história de João  

Nosso estudo tem origem a partir da seguinte estória em sua oitava sessão na clinica 

escola: João deu a ideia de iniciarmos uma história, sendo que a regra estabelecida seria 

ambos contribuírem para sua formação de maneira intercalada.  

João: Era uma vez um menino chamado Ted e uma menina amiga dele pediu pra ele 

procurar uma terra bem longe e bonita, mas que para isso ele teria que atravessar um 

vale longo, escuro e sombrio, e sua mãe e avó falou não vai que é perigoso de forma 

dramaticamente, erroneamente e insistentemente. Então Ted saiu de casa para 
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procurar a terra, quando Ted chegou no vale ele nem era tão horrível assim e Ted lutou 

com um monstro feroz...continua a senhora; 

Terapeuta: Então do vale surgiu um monstro de sete cabeças que prometeu se vingar de 

Ted, e o monstro foi à casa de Ted e sequestrou sua mãe...  

João: Mas a mãe de Ted deu um tapa no monstro e fez aquele sermão, que o monstro 

não pode fazer aquilo porque era feio, e o monstro saiu chorando, daí ela foi se 

encontrar com o Ted. 

Terapeuta: O Ted tem pai? 

João: Não 

Terapeuta: Que aconteceu com o pai do Ted? 

João: Ele morreu...não, ele teve uma parada cardíaca.....continua tia 

Terapeuta: Então ele ainda não morreu não é? Bom o pai do Ted, ficou sabendo que o 

filho estava numa aventura e foi atrás do filho, passando pelo vale sombrio para o 

ajudar... 

João: Mas então veio um tigre e comeu a cabeça dele (dá muitas risadas) tia já ta quase 

acabando a hora vamos brincar de piadas? 

Terapeuta: Não esta gostando da historia? Eu quero continuar, pode ser? (ele para de 

rir) 

João: Na floresta tinha um pinguim todo colorido que ia passando e começou a brigar 

com o tigre e surgiu um urso polar, que é muito forte e eles começaram a brigar e o 

tigre saiu voando com o chute do urso (começa a gargalhar sem parar) 

Terapeuta: Cadê o pai e a mãe de Ted que estava atrás dele?  

João: Não é que eu to contando agora baseado num filme que eu vi 

Terapeuta: E porque você ta fugindo da historia que nos estávamos contando? Você 

esta fazendo igual faz aqui quando agente fala de você. 

João: To? Mas essa historia é do Ted e não minha. 

Terapeuta: Eu não concordo, pra mim o Ted é você, não estava vendo como se parece, 

o pai, a mãe, a avó, o Ted que é você, o vale sombrio que você passou . 

João: è não tinha pensado desse jeito, mas olhando bem, parece mesmo. 

Terapeuta: Então isso é ótimo pra você perceber certas coisas, lembra quando você 

disse que o Ted passou por um vale sombrio, mas que ele viu que nem era tão sombrio 

assim? Você sabe que essa tristeza que você passou não é tão difícil assim. Agora você 

viu como quis tirar seu pai da historia quando eu falei que ele estava indo te ajudar? o 

interessante é que você ainda falou que ele teve um ataque cardíaco, nota a diferença, 
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na sua vida quem teve não foi ele não é. Aqui na historia muitas coisas são possíveis 

que na vida não é, porem o teu pai pode ser teu amigo, pode te ajudar quando você 

sentir que esta tudo um pouco sombrio. 

João: É mesmo né. Mas, vamos brincar de piada já ta tarde. 

Terapeuta: Vamos brincar de piada mais tarde ok? 

João: Ok. Então o pai do Ted chegou numa parte da floresta que tinha aqueles bichos e 

pegou sua espada (ele pega uma espada que tem na sala) e com um toque destrói a 

arma do inimigo e como outro toque a espada do bicho evapora, ele encontra o Ted e 

os dois acham a terra longe e tiram uma foto pra mostrar pra menina. 

Terapeuta: Nesse tempo a mãe que estava procurando pelo Ted, é atacada e morre na 

floresta....continua.... 

João: Então ela vai se arrastando ate um rio e bebe um pouco da água mágica, volta a 

viver. 

Terapeuta: Mas ela já morreu como ela se arrastou? 

João: Porque os bichos arrastaram ela e molharam a boca dela. Daí ela tropeçou e 

saiu rolando uma montanha cheia de pedras e quebrou todos os ossinhos do seu corpo, 

mas por causa da água ela se recuperou. 

Terapeuta: Quando ela ganhou forças saiu correndo atrás do Ted mas antes de chegar 

perto dele um tigre vem e mata ela...mas agora é pra valer...que o Ted sente? 

João: a não sei. 

Terapeuta: Porque você não quer deixar a mãe de Ted morrer? 

João: Porque é desenho ela pode se recuperar e porque eu tenho medo de falar sobre 

isso. 

Terapeuta: Bom podemos conversar aqui sem medo, nos não estamos comparando com 

a vida real? Então a mãe de Ted não tem como curar diferente do desenho 

João: Eu sei mas bem que poderia, eu sei que a minha mãe vai voltar, mas é só daqui 

uns mil anos, daí eu já vou ta morto e não vou ver ela mais. 

 

Discussão e resultados 

 A história permite que João expresse os muitos significados e sentimentos 

envolvidos em sua experiência e todos ao mesmo tempo, ela captura, portanto, um 

quadro mais completo de sua realidade perceptual. E por meio indireto transmite muito 

mais informações ao contrario de expressões literais reducionistas como "estou triste" 

ou "estou chateado", quando se trata de expressar sentimentos, as palavras escondem, 
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enquanto a história revela. Percebemos a formação estrutural de sua família, através dos 

personagens e a visão que ele tem sobre cada membro, e somente na base desta 

identificação a história pôde ter significado transitório também sobre sua visão 

depreciativa de sua vida e família. Antes desta identificação ocorrer, a história pouco 

significaria para a criança, mas à medida em que ela passa a se identificar ela própria 

principia o processo de efetuar seu potencial (Bettelheim, 2002).  

João conseguia recordar, repetir, mas não elaborar o luto, ele recordava a morte 

da mãe, contudo expressava por acts it out durante as narrativas da estória, como por 

exemplo, a culpa por deixa-la morrer tornando obrigatório para João sua ressurreição na 

história. Freud (1914) relata que, antes de mais nada, o paciente começara seu 

tratamento por uma repetição deste tipo, pois não pode fugir a esta compulsão à 

repetição que no final compreendemos que esta é a sua maneira de recordar. Além 

disso, chegamos a sua resistência em não aceitar a morte da mãe, ou permanecer 

relembrando a todo o momento com medo de perder a mãe simbólica ainda viva. Ocariz 

(2003) diz que quanto mais as associações se aproximam do “núcleo patogênico” do 

sintoma, maior a resistência, e dificuldade de continuar associando e verbalizando, João 

repete sob as condições de resistência, onde Freud (1914) também nos diz que: 

A resposta é que repete tudo o que já avançou a partir das fontes 

do reprimido para sua personalidade manifesta – suas inibições, 

suas atitudes inúteis e seus traços patológicos de caráter. Repete 

também todos os seus sintomas, no decurso do tratamento [...]  

 

Entretanto, como fazer para avançar e sair desta repetição? Novamente Freud 

(1914) nos mostra que:  

O primeiro passo para superar as resistências é dado, como 

sabemos, pelo fato de o analista revelar a resistência que nunca é 

reconhecida pelo paciente, e familiarizá-lo com ela [...]Deve-se 

dar ao paciente tempo para conhecer melhor esta resistência com 

a qual acabou de se familiarizar, para elaborá-la, para superá-la, 

pela continuação, em desafio a ela, do trabalho analítico 

segundo a regra fundamental da análise. Só quando a resistência 

está em seu auge é que pode o analista, trabalhando em comum 

com o paciente, descobrir os impulsos instintuais reprimidos que 

estão alimentando a resistência; e é este tipo de experiência que 
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convence o paciente da existência e do poder de tais impulsos 

(online). 

 

João consegue entender ao final, através de metáforas e das pontuações do 

terapeuta a ponte entre a história e sua vida, Sunderland (2005) descreve que crianças 

acima de dez anos tem a tendência alternar sessões em que falam por metáforas e outras 

em termo literais e João consegue alcançar a ligação dessas duas linhas em todo o 

período da história. 

Outro personagem importante a destacar é o pai, que raramente aparece em cena, 

sempre mantendo distância afetiva do personagem principal que é João, em certo 

momento ele expressa sua agressividade com a narração "Ele morreu...não, ele teve 

uma parada cardíaca". Com isso juntamente o conhecimento de sua história de vida 

real é possível inferir que João canaliza sua agressividade e consegue matar o pai no 

lúdico, entretanto passado um tempo ele se angustia com o papel desfalecido do pai e o 

transforma em quase um herói, esse é o ponto onde sua agressividade toma outra forma. 

Ele retira seu lado de agressor e permite que seja agredido por monstro, perdendo o 

papel de herói para o pai, ao não conseguir se expressar seu verdadeiro desejo de retirar 

no real a condição mais enérgica do pai em sua criação, ele introjeta a raiva e se coloca 

num lugar de inibição dessa violência, mas direciona manifestações de sua dor a outros 

sintomas, de sintomas reais (Oliveira, Torres & Tardivo, 2013) 

Sobre sua caminhada vemos a visão fantasmática de sua passagem pelo luto 

quando ele se refere a um vale sombrio e escuro. Oliveira, Torres e Tardivo (2013) 

trazem o pensamento de Freud em seu texto luto e melancolia:  

[...] no luto uma sombra recaí sobre o ego, logo podemos 

entender que as perdas objetais são praticamente a perda de uma 

parte de si mesmo, realizar um trabalho de elaboração de luto 

então é muito mais que apenas chorar, é elaborar a perda de uma 

parte de si mesmo [...] O luto é uma extensa jornada, que 

começa com o sofrimento vivo da perda de um ente querido e 

declina com a aceitação serena da realidade do seu 

desaparecimento e do caráter definitivo da sua ausência, o que o 

torna penoso. 
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João vê sua vida neste momento como uma escuridão, entretanto ele já vem 

despertando a fantasia de que é preciso transpassar este vale de escuridão, enlutar-se 

pela morte de alguém amado nos remete uma revisão de esquemas, que é prototípica de 

outros tipos de mudanças induzidas pelo estresse. O luto é tanto um processo de 

abandono quanto de aprendizagem. Durante o luto, abandonam-se certos esquemas e 

aprendem-se outros (Freitas, 2000). 

Vemos que todas as informações imprescindíveis aparecem durante a história, 

João necessitava canalizar por meio da projeção todo seu sofrimento psíquico, através 

das ferramentas adequadas ele faz a diferenciação do real e o imaginário, assumindo a 

realidade que sua mãe não poderia voltar como nos desenho, mas que suas lembranças 

poderiam permanecer sem o sofrimento.  O que nos confirma a importância de inclusão 

sobre as novas perspectivas clinicas, em não se limitar apenas a escuta ou a primeira 

hora do jogo, mas também incluir novos elementos a clínica infantil. 

 

Considerações finais 

Podemos perceber que a utilização do recurso da criação de histórias permite ao 

paciente, e particularmente ao paciente da clínica infantil a possibilidade de projetar sua 

realidade psíquica, sem necessariamente entrar em contato direto com sua angústia. 

Melanie Klein já havia percebido essa possibilidade através do brincar e em seus 

escritos e em sua clínica fez questão de ressaltar que o brincar e o sonho estão tão 

próximos que os dois são instrumentos de expressão do inconsciente e do mundo 

fantasmático do sujeito. A autora supracitada não fez muitas referências à criação de 

histórias, mas sem dúvida podemos perceber o quanto em sua clínica o fantasiar é 

estimulado pelo analista. 

A travessia possibilitada pela história de João, nos possibilita perceber que a 

projeção não é apenas um conceito que designa uma apresentação da subjetividade dos 

sujeitos, mas a projeção como um espaço potencial criado entre terapeuta e paciente na 

criação da história, que permitiu a simbolização dos conteúdos reprimidos. Winnicott 

nos fala muito em seus escritos sobre esse ENTRE na dupla analista-paciente, para além 

da técnica como uma ferramenta, é possível perceber a facilitação, a estimulação como 

pontos essenciais nas histórias. 

Clinicamente o terapeuta que trabalha com crianças, pode explorar todo 

potencial criativo e elaborativo de seus pacientes, formulando uma forma mais saudável 

e criativa que o para a criança, tornando possível a ilustração de suas emoções internas 
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para dentro dos personagens, concomitante permitindo um escoamento de suas emoções 

reprimidas sem que as resistências advenham, produzindo material temático 

significativo, aumentando a comunicação entre o terapeuta e a criança. As histórias 

conduzem o sujeito para dentro de sua própria vivência, utilizando metáforas para 

canalizar seus sentimentos externando o que não conseguia ser dito através de palavras 

em discurso direto.  

Entretanto a partir desse trabalho entendemos a necessidade de estudos sobre 

essa temática de modo mais amplo, para que possamos aperfeiçoar cada vez mais o uso 

desse recurso na clínica não somente infantil, mas em outras e com outras 

possibilidades. 
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Contribuições do TAT na abordagem francesa para compreensão do ciúme 

 

Jaqueline Frota Pinheiro 

Marck de Souza Torres 

 

“Tire suas mãos de mim, que eu não pertenço 

  à você, não é me dominando assim, que você  

vai me entender” 

Legião Urbana 

 

Introdução 

A palavra ciúmes vem do latim “zelus” e significa, cuidado, ardor, inveja, receio 

de perder alguma coisa. Tradicionalmente, por ciúmes entendemos como um sentimento 

causado pelo receio de perder para outrem, o afeto da pessoa amada. 

 Em algumas situações o ciúme surge como algo considerado bom, como uma 

prova de amor, fazendo o outro sentir-se seguro e confiante de ser amado, no entanto, 

em outras situações é motivo de estresse, brigas, discussões, direcionando muitas vezes, 

no motivo para o término de relacionamentos. Em muitas situações o outro é visto como 

objeto havendo significativa diminuição do ciclo de amizades, atividades que eram 

comuns tornam-se mais raras, tudo que possa ser visto como uma ameaça é retirada do 

cotidiano do outro (Roveri & Almeida, 2008). 

 Na contemporaneidade tem sido frequente na clínica a busca da tentativa do 

controle do ciúmes, de acabar com esse sentimento, tais queixas nos fazem pensar 

porque esse sentimento acaba tomando tamanha proporção no psiquismo a ponto de 

causar um mal estar que visa sua extinção.  

 Dessa forma então temos o ciúmes enquanto objeto de estudo e intervenção, 

assim teríamos uma clínica do ciúmes? Ou estaríamos falando de uma forma de 

apresentação das relações objetais na modernidade? De certo que uma das grandes 

questões do ciúme é a questão da exclusividade, eixo narcísico por excelência, próprio 

da cultura narcísica ao qual somos atravessados. 

 Logo o presente trabalho tem por objetivo compreender a dinâmica do sujeito 

com as relações objetais, e as dimensões do excesso advindos da vida fantamástica 

infantil não elaborada, principalmente advindo do luto não elaborado pela castração do 

terceiro, do complexo edípico. 
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Sobre o ciúmes 

Freud (1922) trata sobre o tema em suas obras citando em alguns momentos o 

complexo edipiano e o nascimento de um novo irmão como precursores do ciúmes, por 

esse motivo algumas crianças mudam de atitudes com esse novo membro na família, 

algumas podem querer voltar a usar bicos e mamadeiras, voltar a falar como bebês ou 

até mesmo apresentar comportamento agressivo como um ato simbólico de livrar-se de 

um intruso: seu irmão mais novo. Há então uma disputa pelo seu primeiro objeto de 

amor: a mãe. Freud relata ainda que as mulheres são mais ciumentas, pois para essa 

existirá sempre a presença de outra na vida de seu parceiro, tal questão é resultado ainda 

do Complexo de Édipo, mas quem seria essa outra? 

 Sabe-se que no complexo edipiano a menina apaixona-se pelo pai, mas logo tal 

paixão é frustrada devido ao limite imposto pela mãe, dessa forma, antes mesmo de seu 

nascimento já existia outra pessoa na vida desse pai e antes ainda dessa relação o pai já 

havia tido outra também importante, o relacionamento com sua própria mãe.  

Os homens também são ciumentos, somente falam menos, há sempre a presença 

de uma proibição, mas enquanto as mulheres buscam o amor nos relacionamentos e o 

inventam a qualquer preço, os homens precisam sentir ciúmes para perceberem que 

amam (Brasil, 2009). 

Além disso, Freud considera que o ciúme apresenta três camadas ou graus: 

estado emocional normal, projetado ou delirante. O considerado normal é semelhante ao 

luto, que pode ser carregado de dor e sofrimento. O ciúme projetado é quando existe de 

fato a infidelidade, no entanto, o parceiro trai e projeta no outro a própria traição, 

projetando no outro seus próprios desejos reprimidos. Enquanto isso, o ciúme delirante 

é descrito por Freud, mas não foi tema principal de sua análise, ele a considera como 

projeção de tendências infiéis que são reprimidas. Aquele que apresenta ciúme delirante 

vive em constante sofrimento, pois embora não exista motivo real, ele acredita e tem 

absoluta certeza de que é traído, por mais que o parceiro se esforce e prove que a 

infidelidade não aconteceu ele continuará vivendo por meio desta fantasia. 

 Em 1922, Freud descreveu o ciúme como um estado afetivo normal. Um amor 

com ausência de ciúme seria sinal de um ciúme bem recalcado pelo sujeito. Sobre o 

ciúme normal, diz Freud (1922): “Ao dito ciúme normal, o ciumento busca a confissão, 

cabelos, marcas, cheiros, barulho, são testemunhas mudas, logo irrefutáveis. Tudo 

sinaliza para designar o culpado. E o culpado é o outro. É uma dor ressentida de saber 
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ou de crer que o objeto de amor está perdido. Este ciúme está ligado ao sexual, implica 

em um terceiro. E existem dois registros, o narcisismo e a homossexualidade.”  

 O ciúmes, portanto, está intimamente ligado a questão das relações objetais, para 

uma compreensão mais aprofundada neste trabalho buscamos o auxiliamos em uma 

técnica projetiva que tem como ponto fundamental essa compreensão numa visão 

psicanalítica.  

 

Métodos e Materiais 

Neste trabalho optou-se pela utilização de técnica projetiva que tem por objetivo 

abordar questões que o sujeito desconhece de forma direta, utilizando para isso 

brinquedos, desenhos, estórias, e figuras, tornando-as investigações clínicas, 

estimulando através das mesmas o paciente a produzir material para avaliação sem 

necessariamente produzir relato verbal direto, favorecendo a compreensão do 

funcionamento psíquico profundo. O material utilizado foi o TAT - Teste de 

Apercepção Temática na abordagem francesa, que pressupõe a apresentação de 14 

cartões com estórias estruturadas, e que tem por objetivo verificar as questões relativas a 

identidade/identificação e as relações objetais. Após a tomada das narrações passa-se 

para prova das escolhas, pedindo ao sujeito para escolher os dois cartões que ele mais 

gostou e os dois que ele menos gostou, lhe perguntando o porquê. A escola francesa 

pressupõe que esse material seja analisado à luz de um protocolo pré estabelecido a 

partir das pesquisas de Shentoub e que objetiva verificar o modo de funcionamento e 

das relações de objeto do conteúdo do sujeito. A seguir temos então as estórias relatadas 

pelo sujeito: 

 

Prancha número 1: 

TL: 13 s  TT: 1m 10 s 

História: Um menino pensativo, olhando um violino, pensando que gostaria de tocar, 

mas não sabe. Está só observando, apreciando, querendo saber o que faz o 

instrumento. Está na curiosidade, mas não sabe como manusear. Termina que ele vai 

pegar o instrumento e vai começar a buscar formas de tocá-lo. 

 

 

Prancha número 2: 

TL: 26 s TT: 1m e 42 s. 
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História: Isso aqui é uma época que me leva a pensar em um tempo em que as mulheres 

eram educadas para cuidar dos filhos e da família. Tem uma senhora no canto, 

escorada na árvore, está grávida e cansada da luta e a moça que está com livro na 

mão, mais jovem e observando a senhora, pensa que não quer ter esse tipo de vida pra 

ela, por isso estuda e vai à luta para se tornar uma mulher moderna. Também tem um 

homem trabalhando. Termina que a senhora que está grávida vai continuar sendo dona 

de casa, cuidando do marido, se dedicando apenas a família, o marido possivelmente é 

este que está no cavalo e a moça que está com livros vai continuar estudando, 

provavelmente será uma professora ou uma médica ou os dois. 

 

Prancha número 3 RH: 

TL: 16 s TT: 1m e 36 s 

História: (Essa é um pouco complexa) Parece uma mulher debruçada sob uma banheira 

e no chão. Uma pessoa que esta triste e (pensei uma coisa horrível) está pensando em 

suicídio, pensando em talvez colocar água na banheira e entrar. A história termina 

justamente assim, como está sozinha não tem quem possa impedi-la, a história termina 

ela cometendo suicídio, esse objeto no canto no início pensei que fosse uma tesoura, 

mas depois vi que não era. 

 

Prancha número 4: 

TL: 5 s TT: 1m 39 s. 

História: (Já observei uma terceira pessoa aqui) São casados e pela roupa é um tempo 

bem anterior, ela descobre que o marido está num bordel, vai atrás do esposo, e 

quando chega realmente se depara com um lugar de pecados, para a época. e tenta 

levar ele pra casa, mas ele está aparentemente sob efeito de bebida alcoólica. Termina 

que por ser homem e a época muito machista e os homens podiam estar nesses lugares, 

para não ferir sua masculinidade ele resolve continuar lá e ela vai embora chorando. 

 

Prancha número 5: 

TL: 11 s TT: 2m 27 s 

História: Uma casa, com uma mulher, com um jeito misterioso que aparentemente ouve 

algo e abre a porta para tentar averiguar o que possa ser. Parece-me que usa um 

vestido decotado nas pernas, que não nos remete a uma coisa muito recatada. Está com 

a expressão de que não gostou de algo que viu, ouviu uma conversa e chamou pelo 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

44 
 

esposo e ele não respondeu, ela foi até um lugar que pelos livros poderia ser um 

escritório abriu a porta silenciosamente viu que ele estava conversando e ficou 

ouvindo, pela expressão ouviu uma conversa que não era entre homens, termina que 

ficou com a dúvida no seu consciente, se era o que realmente estava pensando ou não. 

 

Prancha número 6 MF: 

TL: 4 s TT: 2m 27 s. 

História: Lembrou-me um filme de época que assisti. Esse aqui parece uma moça que 

está sentada, como ele esta está fumando deve ser um lugar aberto, então estão numa 

(pensativa) praça, pensativa, pensando na vida, pensando que pela idade ela gostaria 

de estar arrumando um marido e enquanto está pensando distraída, aparece um homem 

e a assusta, ele pergunta se pode sentar ao seu lado e como pelo estilo são épocas 

anteriores, as mulheres deveriam demonstrar castidade e diz que não ficaria bem, mas 

ele insiste e acaba concordando, no final eles conversando, escurece, a lua fica bem 

cheia e ele vira um vampiro e mais uma vez a surpreende e ataca a moça. 

 

Prancha número 7 RH: 

TL: 6 sTT: 1m 10 s 

História: Dois homens conversando, um com aparência de cansado. Os dois são amigos 

e sócios de um negócio, começa uma grande crise financeira e os negócios ficam ruins 

e conversam o que fazer para melhorar e não chegam a um entendimento e chegam a 

conclusão  que estarão falidos futuramente. Então ficam assim, decepcionados. 

 

Prancha número 9 MF: 

TL: 10s TT: 1m 51s 

História: Aqui parecem duas irmãs gêmeas num lugar onde tem floresta e rio, e essas 

duas irmãs estavam numa excursão com pessoas do colégio e nessa excursão elas se 

perderam e estão desorientadas sem saber o que fazer e as outras pessoas foram 

embora e não notaram que elas não estavam presentes. Ficaram perdidas e termina 

que por serem moças ricas que não conseguem sobreviver se não tiver alguém que 

cuide delas, elas não conseguem se virar na floresta e acabam por morrerem porque 

não tem quem cuide delas, então morrem devido os bichos e a fome. 

 

Prancha número 10: 
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TL: 11 s TT: 1m 10s 

História: (Parece com uma cena que vi na TV). Isso é um casal que se conheceram bem 

jovens e namoraram e resolveram se casar, porque o amor era muito intenso. Casaram, 

tiveram seus filhos e constituíram sua família, prometeram amor e fidelidade até que a 

morte os separasse. Estão dando um beijo singelo e carinhoso em demonstração a todo 

esse amor que sentem um pelo outro e companheirismo. Ficam juntos até que a morte 

leve um dos dois. 

 

Prancha número 11: 

TL: 15s TT: 1m 20 s 

História: O que é isso? Primeira coisa que me veio à mente foi um filme sobre o 

arrebatamento. Aqui estão as nuvens e os espíritos que vão sendo levados para dentro 

dessas nuvens. Aqui estão as pessoas escolhidas, as que fizeram o bem, e aos olhos de 

Deus são pessoas que mereciam ser arrebatadas, todas essas escolhidas vão pro reino 

de Deus e o mundo fica habitado pelas ditas como más. 

 

Prancha número 12 RM: 

TL: 12s TT: 1m 53 s 

História: Primeiramente uma imagem tranquila, mas não tanto assim. Uma pessoa 

estava nessa canoa e de repente imaginei nesse fundo (parte escura ao fundo em meio 

às árvores) um homem forte e que resolveu pela sua simples maldade fazer mal a essa 

pessoa, e aí poderia estar com uma espingarda, e essa pessoa ia passando calmamente 

na canoa e nessa mesma direção ele atirou, essa pessoa caiu no rio e infelizmente foi 

devorada por crocodilos. Acabou que essa pessoa saiu de casa, avisou para família que 

ia, mas que em pouso tempo voltada e nunca mais retornou.   

 

Prancha número 13 HF: 

TL: 9s TT: 2m 

História: Aqui é uma prostituta que estava num determinado lugar aguardando seus 

clientes, e esse homem parou e pediu para que ela prestasse seus serviços de 

prostituição e ela foi, mas não sabia que se tratava de um psicopata, alguém com mente 

voltada para fazer maldade, aconteceu que como ele está super vestido e ainda de 

cinto, eles não tiveram relação sexual. Ele a chamou somente com pensamento de 

assassiná-la de forma cruel, mas ela ficou despida. Só que como ele está com a mão no 
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rosto dá pra pensar que depois que ele observou o que ele fez, se arrependeu, mas não 

tinha mais jeito, já tinha feito. Pelo arrependimento ele mesmo resolve se apresentar a 

polícia, ele fez sem saber por que, mas depois resolve se entregar. 

 

Prancha número 19: 

TL: 12s TT: 1m 54 s 

História: Aqui parece uma casinha com um lugar onde tem muito gelo e as pessoas 

estão dentro dessa casa sem poder sair, só que na verdade é uma família onde as 

pessoas nunca tinham tempo pra nada, o pai e a mãe nunca tinha tempo e os filhos 

cobravam atenção, devido toda essa neve que isolou a casa eles ficaram sem poder 

sair, eles foram obrigados a esquecer seus deveres, as tarefas fora da casa, com isso a 

família se aproximou, eles tinham estoque de alimentos, o que facilitou a tranquilidade. 

O pai conversou mais com a mãe e com os filhos, termina que a família percebeu que 

de certa forma o tempo nós é que fazemos, quando necessário. 

 

Prancha número 16: 

TL: 15s  TT: 2 m 27s 

História: Olha só, em branco, vou falar o que vier primeiro na minha mente. Um lugar 

bonito, onde tinham pessoas que se amavam, que tinham muitas alegrias, mas que de 

repente acontece algo que infelizmente não é legal de acontecer, uma dessas pessoas se 

vai (chora), se observa que a vida não é toda feita de alegrias de felicidade completa, 

que sempre vai ter uma coisa que vai estragar alguns momentos, aí essa pessoa se foi 

pra sempre, mas que as outras pessoas da estória esperam um dia poder revê-la e 

voltar a serem todos felizes como eram antes. 

 

PROTOCOLO DE COTAÇÃO  

 

Número da 

prancha 

Série A Série B Série C Série E 

Prancha 1 A3-1 B1-3 

B2-3 

CF-1  

Prancha 2 A1-3 

A2-2 

CI-3   

Prancha 3 RH 

 

A3-1 B1-3 

B2-1 

B2-4 

CI-3 E1-3 
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Prancha 4 

 

A1-3 

A2-4 

B1-3 

B2-1 

B3-2 

 E2-3 

Prancha 5 

 

A1-3 

A2-4 

A3-1 

B1-2 

B2-1 

B3-2 

CN-1 

CN-2 

 

 

Prancha 6 MF 

 

A1-1 

A1-3 

A2-1 

A2-4 

A3-1 

A3-3 

B1-3 

B2-1 

B2-4 

B3-3 

CI-3 

CN-1 

E1-4 

E2-3. 

Prancha 7 RH 

 

 

 B1-3 

B2-4 

  

Prancha 9 MF 

 

A2-4 

A3-1 

B1-2 

B2-4 

 E2-1 

Prancha 10 A3-1 B1-3 

B2-1 

B2-2 

  

Prancha 11 

 

A2-1 

A3-1 

B1-2 

B2-1 

B2-4 

CI-1 

CI-3 

CL-4 

CM-1 

E1-1 

E1-2 

E1-3 

E1-4 

E2-1 

E2-2 

Prancha 12 RM 

 

A2-4 

A3-1 

A3-4 

B1-2 

B2-1 

B2-4 

CI-3 E1-1 

E1-2 

E2-1 

E2-2 

Prancha 13 HF 

 

A3-1 B2-3 

B2-4 

B3-2 

B3-3 

CL4 

CM-2 

E1-4 

Prancha 19 

 

A1-1 

A2-1 

A2-4 

A3-1 

A3-3 

A3-4 

B1-2 

B1-3 

B2-3 

B2-4 

B3-3 

CF-1 

CF-2 

CI-3 

CN3 

CN4 

 

Prancha 16 A2-2 B1-3 

B2-2 

B2-4 

CI-3 

CN-1 

CM-3 
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Discussão e Resultados 

A partir da análise do protocolo podemos percebe no que se refere a 

estruturação, que as respostas de modo geral localizaram-se na série B referente a 

questão da labilidade,  no qual segundo Brasil (2009) o ciúme engana o sujeito, que 

nada pode saber dele, transformado em mau humor repentino, reações exacerbadas e 

pequenas contrariedades, demonstrando assim a instabilidade emocional própria dessa 

experiência subjetiva. 

 Nas projeções podemos perceber também investimentos massivos nas relações 

sujeito-objeto, criando inclusive por vezes personagens não constitutivos da estimulação 

da prancha, no remetendo a uma revivência sempre presente do complexo edípico, o 

surgimento de um terceiro que inviabiliza a relação dual satisfatória e infantil, ferida 

narcísica irreparável no sujeito, segundo Brasil (2009) dano narcísico irreversível, que 

produz raiva do intruso, que tão cruelmente revelou o fracasso do desejo de posse 

ilimitada do primeiro objeto de amor. Os rivais são idealizados, portadores imaginários 

ou da potência masculina ou do segredo do feminino, projetando dessa forma partes 

incididas do eu nesse outro. 

 A partir do TAT podemos verificar também que a dinâmica do sujeito é marcada 

no acento na expressão de afetos, prevalecendo a ambivalência, reforçando a 

instabilidade do sujeito nas relações com o objeto, o que corrobora com o que afirma 

Brasil (2009) que o ciúme não é só um sentimento, mas um sentimento que acompanha 

a experiência muito particular e decisiva na constituição do sujeito: a identificação, o 

intruso que deseja eliminar, e a ruptura com a relação dual imaginária com a MÃE, 

dessa forma podemos perceber que ao mesmo que o sujeito deseja esse afeto tem um 

gozo na possibilidade da existência do terceiro, sendo portanto o ciúme-gozo o que 

impele ao sujeito a ruptura com esse fantasma, atualizando seus afetos de modo tão 

elevado. 

 Por fim o uso do recurso da dramatização no qual podemos perceber a 

necessidade do sujeito em mobilizar as situações de conflito para reatualização 

fantasmática da cena edípica, demarcada como afirma Brasil (2009) que o fantasma do 

ciúme parece ter vida própria, não dependendo de qualquer circunstância (daí seu 

caráter delirante). E, portanto, psicopatológico deflagrando as inúmeras cenas criadas, 

recriadas e atualizadas pelo terceiro que surge para interrompê-lo na relação, destruindo 

assim a exclusividade que é imperativo na biografia do ciumento.  
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Considerações Finais 

Em seus escritos verificamos que Freud se dedicou pouco ao estudo do ciúme, 

mas em seu único sobre esse sentimento podemos perceber que ele propõe o ciúmes 

como um estruturante de nossa vida emocional, sedimentado nas nuances da relação do 

complexo edípico. 

 O ciúme é genuinamente objetal, ou seja, necessita da presença de outro para 

que a expressão afetiva aconteça, alicerçado na trama fantasmática edípica, revelando o 

potencial estruturante do complexo de Édipo, protótipo das nuances da vida amorosa 

dos sujeitos desse tempo mítico, atualizado durante toda sua existência, com seu desejo 

de exclusividade na relação dual, ao mesmo tempo em que assombrado pelo terceiro 

que a qualquer momento pode romper a vida psíquica do sujeito. 

 A partir desse trabalho pudemos perceber que o TAT na abordagem francesa 

possibilitou uma compreensão profunda da dinâmica do sujeito que apresentou como 

queixa o ciúme excessivo, corroborando com os achados de Freud, além de possibilitar 

que a partir desses achados possa ser pensada a clínica de intervenção para o trabalho 

com o ciúmes. 

 Entretanto apesar dos achados percebemos que se fazem necessários mais 

estudos para que a compreensão da dinâmica inconsciente dos sujeitos que apresentam 

essa queixa, além da continuidade da aplicação da técnica projetiva de TAT para outros 

achados possam ser verificados. 
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1. Introdução 

O Teste de Apercepção Temática (TAT) é considerado por diversos psicólogos e 

pesquisadores como um método projetivo passível de análise apenas em seus aspectos 

idiográficos, ou seja, aqueles relacionados à comparação intrasujeito. Tavares (2003), 

por exemplo, afirma que este instrumento, apesar das tentativas de análises de nível 

nomotético (ou seja, da comparação entre sujeitos), “é provavelmente o mais idiográfico 

dos instrumentos” (p. 131). No contexto brasileiro, apesar de o TAT ser um teste 

amplamente conhecido entre profissionais (Herzberg & Mattar, 2008; Oliveira, 

Noronha, Dantas & Santarem, 2005), a tradição de seu uso em intervenções e em 

pesquisas é predominantemente idiográfica (vide, por exemplo, Monteiro & Lage, 

2004), reforçando a impressão descrita inicialmente.  

Apesar da inquestionável riqueza do uso de narrativas como forma de ter acesso 

e caracterizar o funcionamento psicológico em nível qualitativo, o TAT carece de dados 

que demonstrem suas propriedades como instrumento de medida para o contexto 

sociocultural brasileiro. Tal carência é particularmente importante nesse cenário devido 

à definição do TAT como um teste psicológico, tanto por seu criador (Murray, 2005) 

como pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), conforme listado no Sistema de 

Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI; CFP, 2003). Para que o uso deste 
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instrumento por profissionais de Psicologia seja mais preciso, se faz necessário não 

apenas um sólido embasamento teórico e a disponibilidade de normas para sua 

aplicação, mas também evidências acerca das condições nos quais o TAT proporciona 

dados válidos e fidedignos (CFP, 2001). 

Tal necessidade acende um debate acerca das cientificidade dos métodos 

projetivos e das condições necessárias para demonstrá-la, tema sobre o qual diversos 

pesquisadores já apresentaram argumentos contundentes, tanto desfavoráveis 

(Lilienfeld, Wood & Garb, 2000) quanto em defesa de tais instrumentos (Cramer, 2004; 

Hibbard, 2003; Fernstenseifer & Werlang, 2008; Meyer, 2004; Villemor-Amaral & 

Pasqualini-Casado, 2006). Em síntese, o questionamento sobre a cientificidade dos 

métodos projetivos parece ter sido superado na literatura, a partir da problematização do 

uso de técnicas consagradas pela Psicometria (como aquelas da Teoria Clássica dos 

Testes ou da Teoria de Resposta ao Item) como as únicas formas de assegurar 

cientificidade. No Brasil, debates mais recentes (Primi, 2010; Scaduto & Barbieri, 

2012a) veem apontando para a necessidade de pesquisas sistematizadas e com amostras 

significativas, que possibilitem delimitar os alcances e limites dos sistemas de 

interpretação dos dados proporcionados pelos métodos projetivos, enfatizando a 

importância da sua proposição teórica em conjunto com metodologias capazes de aferir 

a qualidade das hipóteses formuladas. 

Com relação ao TAT, sistemas de interpretação desenvolvidos nos últimos 20 

anos têm apresentado alternativas para a superação da (falsa) oposição entre 

metodologias qualitativas/idiográficas e quantitativas/nomotéticas, apresentando 

medidas de boa qualidade psicométrica e de alta relevância para investigações clínicas. 

Um desses sistemas é o Defense Mechanisms Manual (DMM; Cramer, 2004), que 

classifica as histórias do TAT em três modalidades de defesa predominantes (Negação, 

Projeção e Identificação). O DMM apresenta evidências de validade para discriminar 

grupos clínicos e não-clínicos, efeitos de intervenções psicoterapêuticas, além de boa 

concordância entre juízes (para mais detalhes, vide Cramer, 1999). Ainda, em uma 

interessante demonstração de evidências de validade de construto, Cramer (1999) 

descreve pesquisas em que condições experimentais de aumento de estresse e ansiedade 

foram detectadas por meio do DMM.  

Uma iniciativa semelhante em termos de evidências de adequação psicométrica 

e acesso a fenômenos de interesse do psicólogo clínico são as Social Cognition and 

Object Relations Scales (SCORS; Westen et al., 2002). A partir da junção de construtos 
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provindos de tradições teóricas cognitivistas (cognição social) e psicodinâmicas 

(relações objetais), Westen (1991) demonstrou que os cartões do TAT (e em última 

instância, qualquer produção narrativa) possibilitam a avaliação do funcionamento 

emocional em cinco dimensões, a saber: Complexidade das Representações das 

Pessoas, Qualidade Afetiva das Representações, Investimento Emocional nos 

Relacionamentos, Investimento Emocional em Valores e Preceitos Morais e 

Entendimento de Causalidade Social (tradução nossa; para mais detalhes, vide Westen 

et al, 2002). Cramer (1999) e Meyer (2004) apresentam diversos estudos que 

demonstram a capacidade das SCORS em aferir diferenças entre grupos clínicos, de 

forma válida e precisa. Mais recentemente, Stein et al. (2012) demonstraram que as 

SCORS-G (uma variação das SCORS para codificação global das histórias) apresentam 

evidências de validade por meio de métodos como a concordância entre juízes, 

consistência interna e análise fatorial, corroborando a viabilidade técnica deste sistema 

para a análise de material narrativo de forma estandardizada.  

No presente trabalho apresentamos um estudo exploratório de consistência 

interna da medida de afetos de ordem disfórica no TAT, a partir do sistema proposto por 

Monique Morval (1982), por nós revisto e ampliado para viabilização de estudos de 

caráter nomotético empregando o TAT (Scaduto & Barbieri, 2012b). O trabalho se 

justifica, por um lado, pela necessidade de atualização de sistemas de categorização das 

histórias deste instrumento, permitindo sua adoção rápida para uso prático e em 

pesquisa. O sistema morvaliano apresenta vantagens como ser baseado no sistema 

originalmente proposto por Murray (2005), aprovado pelo SATEPSI atualmente; seus 

alcances e limitações em termos nomotéticos vem sendo por nós estudadas (Scaduto, 

Barbieri & Santos, 2014, publicado neste volume). Além disso, advogamos pela 

necessidade de explorar medidas de caráter quantitativo no TAT, tendência não 

contemplada na literatura nacional recente, em oposição a linhas de pesquisa já 

consagradas na literatura internacional. Medidas quantitativas podem contribuir para 

ampliar o escopo de possibilidades investigativas utilizando esse instrumento de 

avaliação psicológica. 
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2. Método 

 

2.1 Participantes. A amostra estudada é a mesma descrita por outro trabalho de nossa 

autoria, publicado neste mesmo volume. Trinta homens e trinta mulheres adultos (idade 

entre 25 e 44 anos), residentes em Ribeirão Preto, SP, provindos de uma amostra 

aleatória não-clínica e estratificada por idade. Os participantes apresentaram nível 

socioeconômico (NSE, avaliado por meio dos critérios da Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisa – ABEP, 2012) predominantemente médio (B; 56,7%) e 

escolaridade alta (Nível Superior; 50%).  

 

Tabela 1. Caracterização da amostra por sexo, NSE e escolaridade, segundo a 

frequência absoluta e percentual. 

  Sexo Masculino 

(n=30) 

Sexo Feminino 

(n=30) 

Total da amostra 

(n=60) 

 f % f % f % 

NSE 

A 2 3,4 6 10 8 13,3 

B 21 35 13 21,7 34 56,7 

C 7 11,6 11 18,3 18 30 

Escolaridade 

EF 5 8,4 2 3,3 7 11,7 

EM 11 18,3 12 20 23 38,3 

ES 14 23,3 16 26,7 30 50 

Nota: f = Frequência; % = Porcentagem; EF = Ensino Fundamental; EM = Ensino 

Médio; ES = Ensino Superior. 

 

2.2 Procedimentos e materiais. Como já descrito em trabalho anterior, enfeixado neste 

mesmo volume, os participantes foram avaliados em termos de sua caracterização como 

grupo não-clínico por meio de um questionário sociodemográfico, o Self-Reporting 

Questionnaire (SRQ-20; Mari e Williams, 1986) e do Teste de Inteligência Geral Não-

Verbal (TIG-NV; Tosi, 2006). 

 

2.3 Análise dos dados. As histórias do TAT foram codificadas por meio do sistema 

morvaliano e agrupadas em termos de frequência simples. As frequências das categorias 

nos dois grupos (masculino e feminino) foram transcritas para a planilha de análise 
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compatível com o software SPSS, versão 17. Para o presente trabalho, serão descritos 

apenas os dados dos cartões 1 e 16, apresentados a ambos os grupos, e os cartões 3RH e 

3MF, apresentados respectivamente para os grupos masculino e feminino.  

 As variáveis do sistema morvaliano relacionadas à expressão de afetos 

Disfóricos foram agrupadas e passaram por uma análise de consistência interna com o 

cálculo do coeficiente alfa de Cronbach para o agrupamento de itens, além do cálculo 

das correlações item-total para cada uma delas. Os itens considerados para a 

composição da escala, assim como sua definição operacional, são apresentados na 

Tabela 2. Vale ressaltar que, para os cartões 3RH e 3MF, os dados foram agrupados, 

visto que o desempenho dos grupos masculino e feminino não apresentou diferenças 

estatisticamente significantes de significado teórico relevante (Scaduto, Barbieri & 

Santos, 2014, neste mesmo volume). 

 

3. Resultados e Discussão 

Como pode ser observado na Tabela 2, as categorias do sistema morvaliano para 

a composição da escala de afeto disfórico se referem ao comportamento do participante 

durante a tarefa proposta e às características da narrativa produzida no cartão. A 

hipótese proposta foi a de que este conjunto de categorias, as quais passaremos a nos 

referir como Escala de Afeto Disfórico no TAT, tenderia a apresentar maior 

consistência em cartões que favorecessem conteúdos nessa direção, como o 3RH e o 

3MF. Além do Alfa de Cronbach, foram calculadas as correlações item-total para cada 

cartão, a fim de compreender a adequação da proposta teórica com a análise estatística. 

Tais correlações são apresentadas na Tabela 3. 
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Tabela 2. Categorias/Itens propostos para a Escala de Afeto Disfórico no TAT e sua definição operacional. 

Categoria/Item Definição Categoria/Item Definição 

Atitude 

Oposicionista 

(AtOpos) 

Participante se mostra pouco disposto a elaborar 

a história. 

Herói apenas com 

atributos negativos 

(AtrHr-Neg) 

Atribuição apenas de características 

negativas ao herói. 

Autocrítica 

(CrSiMesmo) 

Comentário crítico acerca de si mesmo (não é 

bom para narrar histórias, por exemplo). 

Herói com atributos 

predominantemente 

negativos (AtrHr+-Neg) 

Atribuição de características 

predominantemente negativas ao herói. 

Comentário crítico 

sobre o cartão 

(Difícil; CrCDifícil) 

Participante afirma que é difícil fazer uma 

história para o cartão. 

Passividade como 

atributo da conduta do 

herói (C-Passiv) 

Conduta do herói caracterizada por 

baixa assertividade na satisfação das 

necessidades. 

Confabulação 

(Confab) 

Participante conta história paralela à solicitada, 

ou faz comentários não relacionados à narrativa. 

Impulsividade como 

atributo da conduta do 

herói (C-Impuls) 

Conduta do herói caracterizada por 

dificuldade em conter emoções e 

ações. 

Invasão afetiva 

(InvAfet) 

Participante apresenta comportamentos que 

sugerem vivência de angústia ou ansiedade 

suscitada pelo cartão, tais como levantar-se, 

Vivência afetiva primária 

disfórica (Vivi1-Disf) 

Vivência do herói de caráter disfórico 

(ficar triste, chorar, se lamentar, por 

exemplo), descrita no início da 
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Categoria/Item Definição Categoria/Item Definição 

apresenta dificuldade para cumprir a tarefa 

proposta durante o cartão e não anteriormente, 

perguntar sobre a tarefa ou horário, entre outros. 

história. 

Projeção Direta 

(ProjDireta) 

Participante atribui a si mesmo ou a pessoas 

próximas a si o papel de herói da história. 

Vivência afetiva 

secundária disfórica 

(Vivi2-Disf) 

Idem acima, para o final da história. 

Mais do que três 

intervenções do 

examinador 

(Interv>3) 

Examinador faz mais que três perguntas para 

obter detalhes da história. 

Pressão desfavorável do 

meio sobre o herói (Prs-

Mei-) 

Atribuição de influência de 

personagens secundários, 

circunstâncias físicas ou sociais que 

prejudicam o herói. 

Ausência de Trama 

(H-SemTr) 

Participante conta história sem ordem temporal 

e/ou necessidade do herói; história parece uma 

reflexão sobre um tema e não há um enredo 

propriamente dito. 

Desfecho em suspenso 

(Desf-Susp) 

Não fica claro na narrativa do 

participante se a necessidade do herói é 

satisfeita, apesar de intervenção do 

examinador. 

História Pobre (H-

pobre) 

História sem muitos dos elementos básicos 

(ordem temporal, necessidades do herói, conduta 

Desfecho: Fracasso 

Total Voluntário (Desf-

Desfecho da história em que o herói 

não satisfaz sua necessidade como 
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Categoria/Item Definição Categoria/Item Definição 

e/ou desfecho). FTV) resultado de suas próprias ações. 

História superficial 

(H-superf) 

História muito vaga e/ou com pouca integração 

entre ordem temporal, necessidades do herói, sua 

conduta e desfecho da história. 

Desfecho: Fracasso 

Parcial Voluntário 

(Desf-FPV) 

Desfecho da história em que o herói 

satisfaz parcialmente sua necessidade 

como resultado de suas próprias ações, 

com o predomínio de vivências de 

insatisfação, contudo. 

Narrativa 

superficial 

(NarSup) 

História com pouca ordenação dos elementos 

e/ou detalhes muito vagos ou poucos detalhes. 
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Para o cartão 1, o coeficiente Alfa de Cronbach para a Escala de Afeto Disfórico foi de 

0,57, um resultado regular, mas esperado, tendo em vista que o tipo de necessidade do herói 

geralmente suscitada pelo cartão (realização) não apresenta caráter disfórico predominante, 

conforme discutido em Scaduto, Barbieri e Santos (2014, neste mesmo volume). A Tabela 3 

mostra, contudo, que alguns itens apresentaram correlações negativas. De modo inesperado, a 

exclusão da categoria/item Vivência Afetiva Primária – Disfórica elevaria o coeficiente para 

0,61, demandando a necessidade de análises mais aprofundadas. Contudo, é importante 

ressaltar que esta categoria apresentou frequência relativamente alta na amostra estudada 

(aparecendo em 55% dos casos), o que pode ter afetado o cálculo do coeficiente como um 

todo. 

Tabela 3. Correlações item-total para a Escala de Afeto Disfórico no TAT nos cartões 1, 3 e 

16. 

 Cartão 1 Cartão 3 Cartão 16 

Categorias/ 

Itens 

Correlação 

Item-Total 

Corrigida 

Coeficiente 

Alfa se o 

item for 

excluído 

Correlação 

Item-Total 

Corrigida 

Coeficiente 

Alfa se o 

item for 

excluído 

Correlação 

Item-Total 

Corrigida 

Coeficiente 

Alfa se o 

item for 

excluído 

AtOpos 0,26 0,54 0,02 0,06 0,39 0,47 

CrSiMesmo 0,33 0,53 0,03 0,06 -0,12 0,54 

CrCDifícil 0,12 0,56 0,23 0,00
*
 0,25 0,49 

Confab 0,25 0,55 0,05 0,05 0,21 0,50 

InvAfet 0,26 0,54 -0,04 0,09 0,32 0,47 

ProjDireta 0,02 0,58 -0,26 0,15 0,17 0,51 

Interv>3 0,15 0,56 -0,23 0,21 0,35 0,47 

H-SemTr 0,06 0,57 -0,09 0,08 0,03 0,53 

H-pobre 0,11 0,57 0,09 0,05 0,25 0,49 

H-superf 0,45 0,51 0,18 -0,03
*
 0,13 0,51 

NarSup 0,28 0,54 0,22 -0,06
*
 0,42 0,44 

AtrHr-Neg 0,31 0,54 0,25 -0,08
*
 -0,16 0,56 

AtrHr-+Neg 0,20 0,55 -0,10 0,13 0,08 0,52 

C-Passiv 0,37 0,52 0,08 0,03 0,15 0,51 

C-Impuls -0,11 0,58 -0,20 0,15 -0,10 0,55 

Viv1-Disf -0,09 0,61 -0,10 0,13 0,25 0,50 

Viv2-Disf 0,32 0,53 0,13 0,01 0,07 0,52 

Mei-Prs- 0,06 0,58 0,11 0,01 0,19 0,51 

Desf-Susp 0,30 0,54 - - - - 

Desf-FTV -0,17 0,58 0,12 0,04 - - 

Desf-FPV 0,24 0,55 -0,15 0,11 - - 
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Nota: * = Valor negativo em virtude da covariância média negativa entre itens, o que afeta os 

pressupostos do modelo de cálculo do coeficiente alfa e sugere problemas na codificação do 

item. 

 

Para o Cartão 3, o coeficiente Alfa de Cronbach apresentou valor igual a 0,68 para 20 

dos 21 itens propostos (o item Desfecho em Suspenso foi retirado do cálculo por não ter 

aparecido na amostra neste cartão). O valor obtido pode ser considerado um excelente 

resultado, considerando o tamanho pequeno da amostra e a pouca quantidade de itens da 

escala, fatores que sabidamente alteram este índice (Cortina, 1993). A Tabela 8 mostra, 

contudo, que as correlações item-total para este cartão com o total foram baixas ou mesmo 

negativas; ainda nesse sentido, quatro itens (CrCDifícil, H-superf, NarSup e AtrHr-Neg) 

apresentaram um funcionamento inesperado, levando a uma covariação média negativa entre 

si, sugerindo problemas na codificação do mesmo. Apesar disso, é importante ressaltar que 

estes mesmos itens apresentaram frequência relativamente baixa na amostra estudada (em 

torno de 15% dos casos), o que pode ter afetado o cálculo do coeficiente. 

Para o Cartão 16, obteve-se um coeficiente Alfa de Cronbach igual a 0,52. O cálculo 

do Alfa de Cronbach foi realizado com 18 e não 21 itens para este cartão, já que três 

categorias (Desf-Susp, Desf-FTV e Desf-FPV) não apareceram na amostra estudada. Assim 

como observado para os outros cartões, a Tabela 3 mostra correlações item-total negativas 

para alguns itens, sugerindo que a escala não apresenta consistência interna satisfatória, 

demandando mais estudos. 

Em síntese, pode-se dizer que, dadas as características específicas a cada cartão, a 

probabilidade destes suscitarem a expressão de afetos de ordem disfórica é diferente, com o 

Cartão 3 apresentando mais consistência interna para tanto do que os outros cartões estudados 

(1 e 16). Contudo, foram detectados problemas relativos à codificação das categorias 

escolhidas, além das mesmas terem apresentado funcionamento baixas frequências na amostra 

estudada, o que demanda estudos mais aprofundados, com amostras maiores. 

O conjunto dos dados, ainda que preliminares, aponta para possibilidades 

investigativas inéditas na literatura nacional (como a análise empírica do desempenho de uma 

amostra aleatória e não-clínica no TAT), além de apresentar indícios relativamente 

encorajadores de consistência interna de uma medida de afeto disfórico a partir das categorias 

do sistema morvaliano de codificação, por nós revisado e ampliado. As inconsistências 

observadas em alguns itens pareceram relacionadas à falta de unidimensionalidade dos 

mesmos, uma das condições para índices satisfatórios de consistência interna (Cortina, 1993). 
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Ao mesmo tempo, considerando que a presença de algumas das categorias/itens é pouco 

informativa isoladamente, é possível que sua presença não contribua para a consistência 

interna da escala proposta, mas adquira maior significação se sua contribuição for 

demonstrada em arranjos metodológicos diferentes do aqui adotado. Desse modo, os dados 

aqui apresentados corroboram em parte as críticas ao modelo psicométrico aplicado às 

técnicas de autoexpressão como o TAT, conforme formuladas por Cramer (1999, 2004), além 

de sustentarem o desafio, apontado por Primi, sobre a necessidade de novos arranjos 

metodológicos que sejam capazes de demostrar a validade e precisão de tais técnicas. 

Vale ressaltar que os dados aqui apresentados são parte de estudo mais amplo, que se 

encontra em andamento. Investigações posteriores ou mais aprofundadas, a partir dos dados 

que estão sendo obtidos, poderão oferecer indícios de validade e fidedignidade mais amplos 

para o sistema morvaliano de interpretação do TAT, permitindo sua adoção por aqueles 

interessados na avaliação de personalidade utilizando narrativas, seja em contextos aplicados 

ou de pesquisa. 
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1. Introdução 

O Teste de Apercepção Temática (TAT) comporta diversas possibilidades 

investigativas clínicas e científicas da personalidade, mostrando-se um instrumento suscetível 

a diferentes leituras teóricas e metodológicas. No Brasil, a escassez de pesquisas sobre as 

propriedades do TAT levanta a necessidade de conhecer seus alcances e limites, 

estabelecendo níveis de interpretação nomotéticos e idiográficos. 

A partir das preocupações de diversos autores sobre a importância da integração entre 

tais níveis de interpretação (Anzieu, 1981, Herzberg, 2000; Pasian & Loureiro, 2010), é 

possível afirmar que a caracterização normativa do desempenho no TAT permitiria conhecer 

quais fenômenos podem ser estudados por meio desse instrumento. Nesse sentido, a criação 

de normas em um modelo teórico próximo ao descrito no manual atualmente aprovado para 

uso no país (Murray, 2005) permitiria maior rapidez na apropriação desses padrões 

normativos por profissionais, ao mesmo tempo em que pesquisadores poderiam tirar proveito 

dos dados obtidos em suas investigações. Para tanto, o presente projeto adotou o sistema 

desenvolvido por Monique Morval (1982), revisado por Scaduto e Barbieri (2012). 

O sistema morvaliano é baseado na Personologia de Murray (Murray, 2005) e em 

contribuições posteriores a este modelo, visando oferecer “uma ferramenta de fácil acesso 

tanto para o estudante como para o profissional” (p. 7, tradução nossa), reunindo 

conhecimentos sobre a Psicologia do Ego e a Psicologia Cognitiva da época. Morval (1982) 
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propõe a codificação das histórias
1
 por meio de análises horizontais (conjunto das variáveis 

dentro de uma mesma história) e verticais (variações do mesmo indicador ao longo do 

protocolo).  

As vantagens desse sistema incluem sua simplicidade (número relativamente pequeno 

de indicadores) e suas possibilidades idiográficas e nomotéticas de descrição dos dados. Além 

disso, o sistema morvaliano aprimora a codificação proposta por Murray (2005), integrando 

contribuições de outras correntes teóricas, tendência atualmente adotada por outros sistemas 

(Westen et al., 2002; Teglasi, 2010). 

No presente trabalho, apresenta-se o desempenho de uma amostra não-clínica em dois 

cartões do TAT, cujas histórias foram codificadas a partir do sistema morvaliano, visando a 

oferecer normas preliminares para seu uso no contexto sociocultural brasileiro, além de 

estudar possíveis diferenças em relação ao sexo dos participantes. Ainda, apresenta-se a 

comparação do desempenho dessa amostra com uma amostra espanhola, descrita por Ávila-

Espada (2000). 

 

2. Método 

 

2.1 Participantes. Trinta homens e trinta mulheres adultos (idades entre 25 e 44 anos), 

residentes em Ribeirão Preto, SP, provindos de uma amostra aleatória não-clínica e 

estratificada por idade. Essa amostra foi composta para o projeto de doutorado do primeiro 

autor, com o propósito de descrever dados normativos para o TAT – sistema morvaliano em 

adultos. A amostra foi selecionada após visitas domiciliares a quadras previamente sorteadas.  

Os dados demográficos da amostra por sexo, nível socioeconômico (NSE, avaliado 

por meio dos critérios da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa – ABEP, 2012) e 

escolaridade são apresentados na Tabela 1. Os participantes apresentaram, 

predominantemente, NSE médio (B; 56,7%) e escolaridade alta (Nível Superior; 50%). O 

grupo feminino foi composto por mais pessoas de NSE significativamente mais baixo do que 

o grupo masculino, t(57,65) = 2,13, p < 0,04. 

 

                                                           
1
 A escolha do termo “histórias”, ao invés do mais usualmente adotado “estórias”, foi feita não apenas por razões 

linguísticas, mas epistemológicas. Sendo o TAT um teste psicológico, o mesmo envolve “a elaboração de inferências a 

partir de amostras de comportamento” (ITC, 2003, p. 11). Nesse sentido, as narrativas produzidas pelos participantes 

durante o teste são tomadas como as amostras de comportamento, por sua vez consideradas como a expressão concreta 

de um processo mediado por variáveis psicológicas dinâmicas. Tendo em vista que só é possível fazer inferências em 

avaliação psicológica (e de forma mais ampla, em ciência) a partir de dados observáveis, decidiu-se pelo termo 

“história”, menos sujeito a crítica do que o termo “estória”. 
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Tabela 1. Caracterização da amostra por sexo, nível socioeconômico (NSE) e escolaridade, 

segundo a frequência absoluta e percentual. 

  Sexo Masculino 

(n=30) 

Sexo Feminino 

(n=30) 

Total da amostra 

(n=60) 

 f % f % f % 

NSE 

A 2 3,4 6 10 8 13,3 

B 21 35 13 21,7 34 56,7 

C 7 11,6 11 18,3 18 30 

Escolaridade 

EF 5 8,4 2 3,3 7 11,7 

EM 11 18,3 12 20 23 38,3 

ES 14 23,3 16 26,7 30 50 

Nota: f = Frequência; % = Porcentagem; EF = Ensino Fundamental; EM = Ensino Médio; ES 

= Ensino Superior. 

 

2.2 Procedimentos e materiais. Após darem anuência ao convite para fazerem parte da 

pesquisa, os participantes responderam a um questionário sociodemográfico por nós 

elaborado e ao Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20). Este último instrumento, adaptado 

para o contexto brasileiro por Mari e Williams (1986), consiste em uma escala de 

rastreamento de transtornos mentais sem sintomas psicóticos, usada em estudos de saúde 

pública (Costa et al., 2002) e de validade de técnicas projetivas (Pianowski & Villemor-

Amaral, 2010). 

 Os participantes incluídos na amostra (ou seja, com pontuação abaixo do ponto de 

corte da SRQ-20 e sem histórico de uso de serviços de saúde mental no último ano) passaram 

por duas entrevistas individuais, nas quais foi aplicado o TAT em sua forma completa (20 

cartões, de acordo com o sexo dos participantes) e o Teste de Inteligência Geral Não-Verbal 

(TIG-NV; Tosi, 2006). Este último instrumento avalia o potencial intelectual geral e serviu 

como critério de inclusão na amostra normativa. No caso, foram incluídos no estudo apenas 

os participantes que não apresentaram desempenho cognitivo rebaixado (QI abaixo de 80) 

neste instrumento. 
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2.3 Análise dos dados. As histórias do TAT foram codificadas utilizando-se o sistema 

morvaliano e agrupadas em termos de frequência simples. Os temas das histórias foram 

agrupados em categorias ex post facto por meio de análise de conteúdo temática (como 

exemplo dessa metodologia, consultar o estudo de Scaduto & Barbieri, 2009). As frequências 

das categorias nos dois grupos da amostra (masculino e feminino) foram comparadas entre si 

usando o teste T, calculado pelo software SPSS-17. No presente trabalho, são apresentados 

apenas os dados referentes aos cartões 3RH e 3MF, utilizados respectivamente nos grupos 

masculino e feminino. 

 

3. Resultados e Discussão 

A Tabela 2 apresenta a distribuição absoluta e percentual das frequências das 

categorias de análise obtidas nos Cartões 3RH e 3MF. A fim de facilitar a apresentação dos 

dados, a Tabela 2 inclui apenas as categorias nas quais houve registro de frequência. Foram 

feitas comparações estatísticas entre os grupos masculino e feminino para as categorias 

comuns aos dois cartões, à exceção das categorias referentes aos tipos de omissões e 

distorções aperceptivas de cada cartão, visto que os estímulos são diferentes entre si. A 

categoria de omissão aperceptiva se refere à não-menção de detalhes do cartão, enquanto a de 

distorção se refere a interpretações pessoais ou divergentes da descrição do cartão contida no 

manual do TAT (Murray, 2005). Deve-se ressaltar que tais fenômenos são esperados neste 

instrumento, em virtude da relativa ambiguidade dos estímulos utilizados. Ao mesmo tempo, 

considerando a importância de tais fenômenos para a descrição nomotética do desempenho 

neste instrumento, as frequências das categorias “Sem omissão” e “Sem distorção” foram 

comparadas estatisticamente para os dois grupos, visto que as mesmas descrevem a ausência 

de variações interpretativas dos estímulos apresentados. 

Foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos referentes 

ao desempenho durante a tarefa solicitada (contar uma história a partir do cartão). Os homens 

apresentaram mais distorções aperceptivas do que as mulheres. Para a variável Nenhuma 

Distorção, as mulheres apresentaram M = 0,97 e DP = 0,18, enquanto os homens 

apresentaram M = 0,67 e DP = 0,48 [t(37) = 3,20, p = 0,003]. Além disso, os homens 

apresentaram média maior do que as mulheres para a categoria História superficial e média 

menor do que as mulheres na categoria História rica. Para a categoria História Superficial, os 

homens apresentaram M = 0,40 e DP = 0,49, enquanto que as mulheres apresentaram M = 

0,13 e DP = 0,35 [t(52) = -2,40, p = 0,02]. Já para a categoria História rica, as mulheres 

apresentaram M = 0,30 e DP = 0,47, enquanto que os homens apresentaram M = 0,07 e DP = 
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0,25 [t(37) = 2,40, p = 0,02]. Com relação aos heróis, o grupo feminino apresentou uma média 

maior (M = 0,93, DP = 0,25) para histórias com personagens do mesmo sexo do que o grupo 

masculino (M = 0,13, DP = 0,35), t(53) = 10,22, p = 0,00. Da mesma forma, o grupo 

masculino apresentou uma média maior (M = 0,63, DP = 0,49) para histórias com 

personagens do sexo oposto, em relação ao grupo feminino (M = DP = 0), t(29) = -7,08, p = 

0,00. Por fim, os grupos diferiram quanto às médias de Condutas preparatórias e de atribuição 

de Iniciativa aos heróis das histórias. O grupo feminino apresentou média maior (M = 0,20, 

DP = 0,47) de Condutas preparatórias do que o grupo masculino (M = 0 DP = 0), t(29) = 2,69, 

p = 0,01. Com relação à atribuição de Iniciativa aos heróis das histórias, as mulheres 

apresentaram média maior do que os homens [respectivamente, M = 0,23, DP = 0,43; M = DP 

= 0; t(29) = 2,97, p = 0,006]. 

Apesar das diferenças apresentadas acima, é possível afirmar que o desempenho entre 

os grupos foi bastante semelhante, tendo em vista que, em categorias como os Índices 

Formais Básicos, Fenômenos Especiais, Necessidades, não houve diferença estatisticamente 

significante entre as médias dos grupos. Contudo, deve-se considerar esse padrão de 

resultados com cautela, em virtude do tamanho restrito dos grupos de comparação (n = 30). 

Tal resultado é, à primeira vista, surpreendente, considerando que as comparações se referem 

a grupos que responderam a estímulos diferentes. Ao mesmo tempo, os achados dão suporte à 

proposta de que a diferença entre os cartões não implica em diferenças de desempenho, 

conforme proposto na criação do TAT. Apesar de não ter explicitado tal comparação, Murray 

(2005) afirma que foram propostos cartões que suscitassem temáticas semelhantes para 

homens e mulheres, guardadas suas devidas diferenças. Os resultados aqui apresentados 

oferecem apoio empírico a essa hipótese. 

 

Tabela 2. Frequências e porcentagens das Categorias de análise do sistema morvaliano nos 

Cartões 3RH (para o grupo masculino) e 3 MF (para o grupo feminino).



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

69 
 

Conjunto de categorias 
Subnível das 

categorias 
Categorias 

Sexo Masculino 

(n=30) 

Sexo Feminino 

(n=30) p 

f % f % 

Atitude geral do 

participante 

Nível de 

participação 

Participativo 28 46,67 28 46,67 0,65 

Oposicionista 2 3,33 2 3,33 1,0 

Fenômenos 

especiais 

Pergunta sobre detalhe do cartão ao 

entrevistador 
1 1,67 0 0 

0,33 

Autocrítica 3 5 0 0 0,83 

Comenta que cartão é antigo 1 1,67 0 0 0,33 

Comenta que cartão é difícil 3 5 1 1,67 0,31 

Confabulação 2 3,33 4 6,67 0,40 

Invasão afetiva 2 3,33 7 11,67 0,74 

Projeção direta 3 5 2 3,33 0,65 

Adaptação ao estímulo e 

instruções 

Omissões 

aperceptivas 

Porta (Cartão 3MF) - - 14 46,67 - 

Arma (Cartão 3RH)   - - - 
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Conjunto de categorias 
Subnível das 

categorias 
Categorias 

Sexo Masculino 

(n=30) 

Sexo Feminino 

(n=30) 
p 

Sem omissão 7 11,67 16 26,67 0,32 

Distorções 

aperceptivas 

Arma como outro objeto (Cartão 3RH) 6 20 - - - 

Criança como Homem (Cartão 3RH) 1 3,33 - - - 

Criança como Mulher (Cartão 3RH) 19 63,33 - - - 

Criança como pessoa de sexo indefinido 

(Cartão 3RH) 
7 11,67 - - - 

Sem distorções 23 38,33 30 50 0,00* 

Necessidade de 

intervenções do 

examinador 

Mais que três intervenções 13 21,67 16 26,67 0,61 

Até três intervenções 11 18,33 9 15 0,59 

Nenhuma intervenção 6 10 5 8,33 0,74 

Desempenho em 

relação às 

instruções 

História sem passado 3 5 3 5 1,0 

História sem futuro 1 1,67 3 5 0,31 

História sem pensamentos do herói 3 5 3 5 1,0 
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Conjunto de categorias 
Subnível das 

categorias 
Categorias 

Sexo Masculino 

(n=30) 

Sexo Feminino 

(n=30) 
p 

História sem sentimentos do herói 14 23,33 7 11,67 0,60 

De acordo com instruções 15 25 18 30 0,44 

Análise formal da 

história 

Índices formais 

básicas 

Tempo de Latência (média; segundos) 21,37 - 19,33 - 0,64 

Tempo Total (média; segundos) 238,23 - 260,8 - 0,27 

Número de palavras na história (média) 133,6 - 139,23 - 0,68 

Velocidade de Expressão (média) 0,78 - 0,59 - 0,39 

Rapidez de Elaboração (média) 9,83 - 7,49 - 0,33 

Ordem Temporal 

da história 

Incompleta 4 6,67 4 6,67 1,0 

Literal às instruções 14 23,33 9 15 0,19 

Lógica 12 20 16 26,67 0,31 

Lógica e Dinâmica 0 0 1 1,67 0,33 

Integração dos História sem trama 0 0 1 1,67 0,33 
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Conjunto de categorias 
Subnível das 

categorias 
Categorias 

Sexo Masculino 

(n=30) 

Sexo Feminino 

(n=30) 
p 

elementos da 

história 

História pobre 0 0 2 3,33 0,16 

História superficial 12 20 4 6,67 0,02* 

História mediana 16 26,67 14 23,33 0,61 

História rica 2 3,33 9 15 0,02* 

Qualidade da 

linguagem 

Presença de Lapsos de Linguagem 0 0 1 1,67 0,33 

Linguagem simples 0 0 2 3,33 0,56 

Linguagem clara 12 20 4 6,67 1,0 

Linguagem rica 16 26,67 14 23,33 0,33 

Qualidade da 

narrativa 

Narrativa confusa 0 0 1 1,67 0,33 

Narrativa superficial 12 20 10 16,67 0,79 

Narrativa organizada 16 26,67 18 30 0,61 

Narrativa dinâmica 2 3,33 1 1,67 0,56 
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Conjunto de categorias 
Subnível das 

categorias 
Categorias 

Sexo Masculino 

(n=30) 

Sexo Feminino 

(n=30) 
p 

Herói e seus atributos 

Semelhança com o 

participante 

Herói com nome 5 8,33 5 8,33 1,0 

Projeção direta 1 1,67 1 1,67 1,0 

Mesmo sexo que o participante 5 8,33 28 46,67 0,00* 

Sexo oposto ao do participante 19 31,67 0 0 0,00* 

Criança 2 3,33 0 0 0,16 

Sexo Indefinido (Pessoa) 4 6,67 1 1,67 0,17 

Casal 1 1,67 0 0 0,33 

Nível de descrição 

dos atributos 

Sem descrição 1 1,67 1 1,67 1,0 

Descrição superficial 7 11,67 6 10 0,76 

Descrição pouco articulada 14 23,33 14 23,33 0,80 

Descrição dinâmica 8 13,33 9 15 0,78 

Tipo de atributos Sem atributos 1 1,67 2 3,33 0,56 
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Conjunto de categorias 
Subnível das 

categorias 
Categorias 

Sexo Masculino 

(n=30) 

Sexo Feminino 

(n=30) 
p 

Apenas atributos negativos 12 20 8 13,33 0,17 

Atributos negativos na maioria 7 11,67 12 20 0,17 

Atributos positivos na maioria 10 16,67 8 13,33 0,58 

Necessidade do herói 
Necessidade 

Primária 

Realização 1 1,67 0 0 0,33 

Aquisição Social 1 1,67 1 1,67 1,0 

Mudança 0 0 1 1,67 0,33 

Oposição Social 0 0 1 1,67 0,33 

Excitação 1 1,67 0 0 0,33 

Divertimento 1 1,67 0 0 0,33 

Epicúria 0 0 1 1,67 0,33 

Passividade 2 3,33 0 0 0,16 

Isolamento 3 5 0 0 0,83 
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Conjunto de categorias 
Subnível das 

categorias 
Categorias 

Sexo Masculino 

(n=30) 

Sexo Feminino 

(n=30) 
p 

Afiliação Associativa 1 1,67 0 0 0,33 

Afiliação Focal 0 0 1 1,67 0,33 

Afiliação Conjugal 5 8,33 1 1,67 0,09 

Afiliação Familiar 0 0 2 3,33 0,16 

Afiliação Reclamada 1 1,67 4 6,67 0,17 

Agressão Verbal ou Emocional 0 0 1 1,67 0,33 

Agressão Física Antissocial 1 1,67 1 1,67 1,0 

Comunicação 0 0 1 1,67 0,33 

Proteção Exercida 0 0 3 5 0,83 

Proteção Reclamada 3 5 0 0 0,83 

Humilhação 3 5 3 5 1,0 

Resistência 7 11,67 8 13,33 0,77 
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Conjunto de categorias 
Subnível das 

categorias 
Categorias 

Sexo Masculino 

(n=30) 

Sexo Feminino 

(n=30) 
p 

Evitar a culpa 0 0 1 1,67 0,33 

Necessidade 

Secundária 

Realização 1 1,67 2 3,33 0,56 

Aquisição Social 0 0 1 1,67 0,33 

Oposição Social 0 0 1 1,67 0,33 

Epicúria 3 5 0 0 0,83 

Passividade 2 3,33 1 1,67 0,56 

Isolamento 1 1,67 0 0 0,33 

Afiliação Focal 2 3,33 0 0 0,16 

Afiliação Conjugal 1 1,67 0 0 0,33 

Afiliação Familiar 0 0 2 3,33 0,16 

Afiliação Reclamada 1 1,67 2 3,33 0,56 

Rejeição 0 0 1 1,67 0,33 
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Conjunto de categorias 
Subnível das 

categorias 
Categorias 

Sexo Masculino 

(n=30) 

Sexo Feminino 

(n=30) 
p 

Proteção Exercida 0 0 2 3,33 0,16 

Proteção Reclamada 3 5 3 5 1,0 

Humilhação 7 11,67 2 3,33 0,74 

Resistência 5 8,33 5 8,33 1,0 

Evitar a culpa 0 0 1 1,67 0,33 

Conformismo 0 0 1 1,67 0,33 

Deferência 1 1,67 1 1,67 1,0 

Conduta do herói Nível Evolutivo 

Conduta instintiva 5 8,33 3 5 0,46 

Conduta de aprendizagem social 5 8,33 7 11,67 0,74 

Conduta instintiva e depois de 

aprendizagem social 
17 28,33 16 26,67 0,80 

Conduta de aprendizagem social e depois 

instintiva 
3 5 4 6,67 0,69 
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Conjunto de categorias 
Subnível das 

categorias 
Categorias 

Sexo Masculino 

(n=30) 

Sexo Feminino 

(n=30) 
p 

Nível de 

performance 

primária 

Conduta Afetiva 20 33,33 19 31,67 0,79 

Conduta Suspensiva 4 6,67 1 1,67 0,17 

Conduta Preparatória 0 0 6 10 0,01* 

Conduta Consumativa 6 10 4 6,67 0,29 

Nível de 

performance 

secundária 

Conduta Afetiva 4 6,67 1 1,67 0,17 

Conduta Suspensiva 3 5 7 11,67 0,29 

Conduta Preparatória 1 1,67 0 0 0,33 

Conduta Consumativa 18 30 19 31,67 0,79 

Estilo da conduta 

Passividade 9 15 7 11,67 0,57 

Iniciativa 0 0 7 11,67 0,00* 

Impulsividade 7 11,67 2 3,33 0,07 

Controle 1 1,67 1 1,67 1,0 
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Conjunto de categorias 
Subnível das 

categorias 
Categorias 

Sexo Masculino 

(n=30) 

Sexo Feminino 

(n=30) 
p 

Fraqueza 8 13,33 9 15 0,78 

Força 1 1,67 0 0 0,33 

Descoordenação 7 11,67 2 3,33 0,07 

Coordenação 5 8,33 7 11,67 0,53 

Labilidade 2 3,33 2 3,33 1,0 

Tenacidade 2 3,33 3 5 0,65 

Rigidez 1 1,67 3 5 0,31 

Plasticidade 12 20 8 13,33 0,28 

Vivência afetiva 

primária 

Confusional 2 3,33 1 1,67 0,56 

Impulsiva 6 10 6 10 1,0 

Ansiosa 0 0 3 5 0,83 

Disfórica 20 33,33 18 30 0,79 
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Conjunto de categorias 
Subnível das 

categorias 
Categorias 

Sexo Masculino 

(n=30) 

Sexo Feminino 

(n=30) 
p 

Compensada 2 3,33 2 3,33 1,0 

Vivência afetiva 

secundária 

Impulsiva 2 3,33 0 0 0,16 

Ansiosa 1 1,67 1 1,67 1,0 

Disfórica 5 8,33 6 10 0,74 

Compensada 18 30 19 31,67 0,79 

Meio ou conjunto 

Tipo de meio 

predominante 

Meio inexistente 1 1,67 0 0 0,33 

Meio físico 1 1,67 5 8,33 0,09 

Meio social 28 46,67 25 41,67 0,13 

Tipo de pressão do 

meio 

Sem pressão 2 3,33 1 1,67 0,56 

Pressão favorável ao herói 15 25 21 35 0,28 

Pressão contrária ao herói 12 20 8 13,33 0,19 

Desfecho Em suspenso  3 5 1 1,67 0,31 
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Conjunto de categorias 
Subnível das 

categorias 
Categorias 

Sexo Masculino 

(n=30) 

Sexo Feminino 

(n=30) 
p 

Fracasso Total Voluntário 0 0 3 5 0,83 

Fracasso Total Involuntário 4 6,67 2 3,33 0,40 

Fracasso Parcial Voluntário 0 0 3 5 0,83 

Fracasso Parcial Involuntário 0 0 1 1,67 0,33 

Sucesso Parcial Involuntário 1 1,67 0 0 0,33 

Sucesso Parcial Voluntário 3 5 6 10 0,28 

Sucesso Total Involuntário 1 1,67 2 3,33 0,56 

Sucesso Total Voluntário 18 30 12 20 0,12 

Grau de preferência pelo 

cartão 

Cartão escolhido como Favorito 1 1,67 0 0 0,33 

Cartão escolhido como Preterido 2 3,33 2 3,33 1,0 

Nota: f = Frequência; * = Diferença estatisticamente significante (p ≤ 0,05). 
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Além das comparações descritas anteriormente, as frequências das necessidades 

primárias e secundárias foram analisadas estatisticamente, visando a identificar aquelas com 

médias significativamente maiores do que zero. Para os Cartões 3RH e 3MF agrupados, as 

necessidades primárias com médias estatisticamente significantes foram as de Afiliação 

Conjugal (p = 0,01), Afiliação Reclamada (p = 0,02) Humilhação (p = 0,01) e Resistência (p 

= 0,00). No mesmo cartão, as necessidades secundárias com médias estatisticamente 

significantes foram as de Proteção Reclamada, (p = 0,01), Humilhação (p = 0,00) e 

Resistência (p = 0,00). 

Os aqui chamados Índices formais básicos são medidas empíricas a partir do tempo e 

do número de palavras em cada história, revisadas e propostas por Ávila-Espada (2000) em 

sua pesquisa normativa com o TAT na Espanha. A amostra investigada por Ávila-Espada 

(2000) apresenta médias maiores do que as observadas no presente estudo, em nível 

estatisticamente significante para os Índices de Rapidez de Elaboração e Velocidade de 

Expressão, tanto para homens como para as mulheres. Tais diferenças são apresentadas na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3. Comparação das médias da amostra espanhola e brasileira nos Índices de 

Velocidade de Expressão e Rapidez de Elaboração nos cartões 3MF e 3RH. 

Categoria 
Sexo 

Masculino 
Estatística 

Sexo 

Feminino 
Estatística 

Índice de Velocidade de 

Expressão 
BR < ES 

t(29) = -17,37  

p = 0,00 

BR < ES 

t(29) = -19,89  

p = 0,00 

Índice de Rapidez de 

Elaboração 
BR < ES 

t(29) = -3,60 

p = 0,00 

BR < ES 

t(29) = -4,46  

p = 0,00 

Nota: BR = amostra brasileira; ES = amostra espanhola; Índice de Velocidade de Expressão = 

Número Total de Palavras na História, dividido pelo Tempo Total menos o Tempo de 

Latência; Índice de Rapidez de Elaboração = Tempo de Latência dividido pelo Tempo Total, 

multiplicado por 100. 
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Por fim, são apresentados os resultados da análise de conteúdo dos temas das histórias 

contadas nos cartões. Tal análise permite descrever os elementos mais comuns nas produções, 

bem como suas principais variações. Segundo Jacquemin, Barbieri e Okino (2003), 

“Analisar o tema consiste em fazer um resumo da história, dando a idéia [sic] principal 

do enredo. O resumo deve ser centrado sobre o herói e orientado para o desfecho, 

permitindo perceber o problema que o sujeito se coloca face à situação apresentada.” 

(p. 22) 

 

Para os temas apresentados a seguir, foram usadas as palavras dos próprios 

participantes, visando a preservar as características de seus estilos narrativos. No cartão 3RH, 

apresentado ao grupo masculino, os temas das histórias abordaram um personagem do sexo 

feminino ou indefinido (“uma pessoa”), vivenciando sentimentos disfóricos 

(predominantemente, apresentar sofrimento emocional patológico, chorar ou estar sob efeito 

de drogas ou bebida), tendo passado por situações de abandono por figuras de referência 

(família, parceiro conjugal) ou brigas conjugais. Em metade das histórias, o herói supera tais 

dificuldades; em 25% do total de histórias, houve tendência a enfatizar a importância de o 

herói receber ajuda para superar suas dificuldades, em virtude de sua intensidade. Abaixo, 

alguns exemplos: 

 

“Mulher lamenta a perda de alguém, se levanta, toma banho, vai dormir e depois 

acorda se sentindo melhor e seguindo em frente.” 

“Pessoa se embebeda em festa e acorda sem saber que amigo a levou para casa.” 

“Pessoa com perturbações psicológicas e problemas espirituais chora e ao final se 

levanta e fica 100% saudável após receber ajuda.” 

 

No cartão 3MF, apresentado ao grupo feminino, os temas das histórias aludiram a uma 

mulher, chorando ou em sofrimento emocional (tendendo ao sofrimento descrito como 

patológico), em decorrência de situações como receber uma notícia ruim relativa à perda de 

uma figura de referência, ao abandono ou a brigas conjugais. Frente a tal sofrimento, o grupo 

feminino tendeu a criar desfechos em que o mesmo não é superado na mesma proporção em 

que esse é superado. Ainda sobre os desfechos, o grupo feminino tendeu a enfatizar a 

necessidade de a heroína receber ajuda de outrem para usufruir de apoio e proteção, em 

decorrência da intensidade do sofrimento por ela vivenciado, assim como desfechos em que a 
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heroína supera tal sofrimento a partir de uma postura conformista. Abaixo, dois exemplos de 

temas em que tais características podem ser observadas: 

 

“Na década de 20 (sic), mulher entra em quarto para chorar e desabafar após 

desavença com o marido, voltando à vida normal como se nada tivesse acontecido.” 

“Maria só enxergava o lado ruim das coisas e aprende com o tempo a enfrentar os 

desafios, se tornando uma mulher forte e mais feliz.” 

 

O conjunto dos dados, ainda que preliminares, aponta para possibilidades 

investigativas inéditas na literatura nacional, como a análise empírica do desempenho de uma 

amostra aleatória e não-clínica no TAT. Investigações posteriores ou mais aprofundadas a 

partir dos dados que estão sendo obtidos poderão oferecer indícios de validade e 

fidedignidade mais amplos para o sistema morvaliano, permitindo sua adoção por aqueles 

interessados na avaliação de personalidade utilizando narrativas, seja em contextos aplicados 

ou de pesquisa. 
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1. Introdução 

Os Transtornos Alimentares (TAs) podem ser definidos como quadros 

psicopatológicos, nos quais se observam graves alterações no comportamento alimentar 

(Associação Americana de Psiquiatria, 2002). Dentre os TAs, a Anorexia Nervosa (AN) e a 

Bulimia Nervosa (BN) figuram como os quadros mais recorrentes (Andrade & Santos, 2009; 

2003; Hoek & Hoeken, 2003).  

Considera-se que são variados os fatores desencadeadores e mantenedores dos quadros 

de TAs, como fatores biológicos, genéticos, psicológicos, socioculturais e familiares (Kaplan, 

Sadock, & Grebb, 2003). A literatura tem destacado o meio sociocultural, com a propagação 

de padrões de beleza que privilegiam medidas antropométricas cada vez menores (Oliveira & 

Hutz, 2010), aspectos da personalidade da pessoa, como sentimentos constantes de 

insatisfação, receio de mudanças, hipersensibilidade e perfeccionismo (Andrade & Santos, 

2009; Borges, Sicchieri, Ribeiro, Marchini, & Santos, 2006) e aspectos disfuncionais da 

dinâmica familiar. 

No que se refere à organização familiar de pessoas com TAs, a literatura indica que 

seriam unidades familiares com dificuldades no estabelecimento de limites entre seus 

membros, o que levaria a uma confusão entre os papéis que cada um deve assumir dentro da 

dinâmica familiar (Hanna & Bond, 2006). Vários estudos relacionam o desenvolvimento dos 

TAs com as dificuldades de separação mãe-bebê  (Abreu & Magalhães, 2009; Miranda, 

2010).  A figura paterna permanece esquecida diante da “fusão” mãe-filho (Gabbard, 2006).  

Sobre a relação pai-filha no contexto dos TAs, para Gabbard (2006) existiria um 

padrão característico de envolvimento paterno com filhas que desenvolvem TAs. Seriam pais 

apoiadores, mas de forma superficial, pois abandonariam suas filhas em momentos de maior 

necessidade. Hooper e Dallos (2012), ao investigarem pais de mulheres com AN, encontraram 

a figura de um pai que enfrentou momentos de intenso sofrimento ao longo das etapas de seu 
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desenvolvimento infantil e que, defensivamente, distancia-se dos afetos, apresentando uma 

visão idealizada da própria infância.  

 No estudo de Nodin e Leal (2005), as filhas com AN apontaram para uma precária 

elaboração da relação com a figura paterna a nível inconsciente. Entretanto, como formação 

reativa, a nível manifesto o pai aparece muito investido afetivamente. Os autores chegam à 

conclusão de que o pai não teria assumido a função de interdição ao longo do 

desenvolvimento psicossexual das filhas anoréxicas. Nessa vertente, Guzmán Hitelman, 

Kaplan (2009), por meio de um estudo de caso, concluem que os sintomas de AN seriam uma 

busca concreta por aspectos da função paterna, uma vez que o pai não se apresentou como 

fonte segura de identificação para a filha acometida.  

Na sociedade ocidental, circunstâncias históricas, como guerras e sedentarismo, 

fizeram com que o homem, aos poucos, ganhasse papéis de domínio (guerreiros, reis e 

deuses), contribuindo para que a figura masculina assumisse a posição de “chefe de família” 

(Dupuis, 1989).  Assim, no cenário local, até meados dos anos 1950, o trabalho masculino era 

a única fonte de renda nos lares brasileiros (Borsa & Nunes, 2011; Oliveira & Silva, 2011), 

enquanto que a mulher, ocupando uma posição submissa ao homem, era a responsável pelos 

cuidados dos filhos e pelos afazeres da casa (Gomes & Resende, 2004).  

As mudanças sociais e econômicas que aconteceram no fim da Idade Média e início da 

Idade Moderna modificaram, consideravelmente, essa divisão de trabalho entre os gêneros 

(Dupuis, 1989). A Revolução Industrial e as Guerras Mundiais foram alguns dos fatores que 

levaram as mulheres a conquistarem o mercado de trabalho. Mas isso significou, em grande 

parte dos casos, uma dupla jornada de trabalho feminino (trabalho público e domiciliar). Esse 

contexto fomentou a necessidade de redistribuição de certas tarefas tradicionalmente 

consideradas “femininas”, levando a uma maior participação do pai no cuidado dos filhos 

(Romanelli, 2003).  

A maior cobrança em relação à participação masculina no ambiente doméstico parece 

clara, mas quais seriam as funções paternas esperadas dos homens na atualidade? Hennigen 

(2010), por meio da análise de discursos midiáticos que envolvem a paternidade, encontrou 

que, nos dias de hoje, a subjetividade é fortemente influenciada pelo discurso emergente de 

que o homem precisa, paralelamente, trabalhar e ser um pai presente. Essa dupla injunção está 

sintetizada em um comercial de televisão que ficou famoso nos anos 1980, que popularizou o 

slogan: “Não basta ser pai, tem que participar”. Os homens começaram a ser cobrados por 

funções que, até então, eram associadas somente ao feminino, mas eles continuam sendo a 

principal fonte de sustento das famílias (Oliveira & Silva, 2011).  

http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Guzm%C3%A1n%2c%20Marta%20B.
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Hitelman%2c%20Lilian%20J.
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Hitelman%2c%20Lilian%20J.
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Hitelman%2c%20Lilian%20J.
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A prática clínica no tratamento de pacientes com TAs tem mostrado que a inclusão do 

pai emerge como uma grande desafio, pois, quando ausente no contexto do tratamento, sua 

relação com a filha é percebida como uma incógnita, e quando presente, não se sabe ao certo 

como abordá-lo de modo que sua presença contribua para o sucesso do tratamento (Souza & 

Santos, 2010). Desse modo, o presente estudo pretende colocar em questão a relação pai-filha 

no contexto dos TAs, quadros psicopatológicos que cada vez mais tem merecido a atenção da 

saúde pública e que exigem conhecimento especializado e multiprofissional para a condução 

do tratamento (American Psychiatry Association, 2010; Andrade & Santos, 2009).  

Segundo achados da revisão da literatura empreendida para subsidiar o presente 

estudo, as publicações disponíveis focalizam, predominantemente, a relação mãe-filha, 

entendida como importante fator etiológico e como elemento fundamental na manutenção da 

sintomatologia da AN e BN. Todavia, já se tem documentado o conhecimento de que a figura 

paterna tem função importante na constituição da personalidade e identidade do indivíduo 

desde o nascimento (Winnicott, 1975; Zimerman, 1999). Nesse sentido, o presente estudo 

objetivou investigar aspectos psicodinâmicos da relação pai-filha no contexto dos TAs, na 

perspectiva do pai. 

 

2. Método 

 

2.1 Delineamento metodológico e referencial teórico 

O presente estudo pretende ser exploratório, descritivo e transversal, inserido em um 

enfoque de pesquisa qualitativa, fundamentada no referencial teórico psicanalítico. Optou-se 

pela abordagem qualitativa por ser apropriada no estudo de fenômenos complexos, de 

natureza psicossocial, e que não sejam passíveis de quantificação, como os fenômenos 

abordados nesta investigação (Glazier & Powell, 1992). 

 

2.2 Contexto de estudo 

O Grupo de Assistência em Transtornos Alimentares (GRATA) caracteriza-se como 

um serviço de referência nacional no tratamento de pessoas com TAs. O programa foi 

implantado em 1981 junto ao Ambulatório de Nutrologia do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. A equipe 

responsável pelo serviço é multidisciplinar, composta por médicos nutrólogos e psiquiatra, 

nutricionistas, psicólogos e estagiários da graduação em psicologia e nutrição.  
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É pré-requisito para o tratamento no GRATA que o paciente venha acompanhado de 

um familiar nos retornos ambulatoriais. Os familiares frequentam um grupo informativo, 

coordenado pela psiquiatria, e um grupo psicoterapêutico, coordenado pela equipe de 

psicologia.  

 

2.3 Participantes e contexto de estudo 

Os participantes foram oito pais (progenitores do sexo masculino) de pacientes do 

sexo feminino do GRATA, que se mostraram disponíveis para participar do estudo. Dessa 

forma, a presente pesquisa contou com uma amostra de conveniência. Foram definidos como 

critérios de exclusão: presença de déficits cognitivos, motores ou de linguagem que 

inviabilizassem o uso dos instrumentos definidos para a coleta de dados. 

Optou-se por não se fazer uma restrição quanto ao diagnóstico das filhas para a 

seleção das participantes. Apesar das diferenças na etiologia, prognóstico e conduta 

terapêutica entre as diferentes psicopatologias enquadradas na categoria de TAs, existe uma 

sobreposição dos sintomas clínicos, que muitas vezes se misturam e dificultam a 

diferenciação entre os quadros (Santos, 2006). A Tabela 1 lista os nomes e a idade dos 

participantes e de suas filhas, o diagnóstico de TA das filhas, suas medidas antropométricas 

(peso corporal, altura e Índice de Massa Corporal - IMC) e comorbidades psiquiátricas 

diagnosticadas. Esses dados foram retirados dos prontuários das pacientes. 

 

Tabela 1. 

Caracterização dos participantes segundo idade, diagnóstico e comorbidades psiquiátricas 

das filhas na ocasião da coleta de dados. 

 

Díade 

Idade 

(anos) 

Filha 

 

Filha Pai Diagnóstico Comorbidades  

      TA* psiquiátricas 

Vânia – Laércio 19 55 BN 

Traços emocionalmente instáveis de 

personalidade 

    

 

    

 

Jaque – Edson 33 74 AN-B 

Transtorno de Personalidade Emocionalmente 

Instável 
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Edilaine – Darci 24 45 AN-R Episódio Depressivo moderado 

    

Traços obsessivos compulsivos de personalidade 

    

Traços emocionalmente instáveis de 

personalidade  

    

 

Mariel – João 13 42 AN-R Episódio Depressivo remitido 

    

 

Tânia – Edmar 16 42 BN 

Traços emocionalmente instáveis de 

personalidade 

    

 

Tâmara – Alfeu 23 52 AN-R Transtorno de Ansiedade Generalizada 

    

Traços obsessivos compulsivos de personalidade 

    

Traços emocionalmente instáveis de 

personalidade  

    

 

Dália – Everaldo 17 37 AN-R 

Traços emocionalmente instáveis de 

personalidade 

    

 

Dimas – Paula 31 64 AN-R 

Transtorno de Personalidade Emocionalmente 

Instável 

* BN: Bulimia Nervosa; AN-B: Anorexia Nervosa subtipo purgativo ou Bulímico; AN-R: 

Anorexia Nervosa subtipo Restritivo. 

 

A idade das filhas variou entre 13 e 33 anos, enquanto os pais abarcaram uma faixa 

etária maior, entre 37 e 74 anos (na seção de Resultados será oferecida uma melhor 

caracterização dos participantes). A maioria das filhas tinha diagnóstico de AN, cinco do tipo 

restritivo (Edilaine, Mariel, Tâmara e Dália) e uma do tipo purgativo (Jaque). Duas 

participantes tinham diagnóstico de BN (Vânia e Tânia).  

Considerando as comorbidades psiquiátricas, das oito filhas, sete foram diagnosticadas 

com traços de personalidade emocionalmente instável, apenas Mariel, a filha mais jovem 

neste estudo, não tinha recebido esse diagnóstico. De acordo com a equipe de psiquiatria, 
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apenas Jaque e Paula haviam sido diagnosticadas com Transtorno de Personalidade 

Emocionalmente Instável (TPEI).  

 

2.4 Instrumentos 

Foram utilizados como instrumentos: um roteiro de entrevista semiestruturada e o 

Procedimento de Desenhos de Família com Estórias (DF-E). A pesquisadora utilizou um 

gravador de áudio digital para a gravação da aplicação dos dois instrumentos. 

O roteiro de entrevista semiestruturada foi delineado com base na literatura disponível 

e na experiência anterior do grupo de pesquisa. O instrumento é composto de duas partes: (1) 

levantamento dos dados sociodemográficos do participante e da família (nome, idade, 

escolaridade, estado civil, profissão/ocupação, religião e renda familiar) e (2) questões 

relativas à relação com a filha.  

O DF-E é um instrumento gráfico projetivo de investigação da personalidade, 

introduzido por Trinca (1972) como uma técnica auxiliar na investigação clínica de 

personalidade, a ser utilizado dentro do contexto do diagnóstico psicológico (Trinca, 1989, 

1990). Desse modo, foi proposto como um recurso auxiliar à entrevista clínica, permitindo 

ampliar e aprofundar o exame das principais áreas de conflito psicológico. Teve sua origem 

na técnica gráfica do Desenho da Família (Corman, 1967) e foi desenvolvido a partir dos 

padrões do Procedimento de Desenhos-Estórias (Trinca, 1976), uma técnica aperceptiva 

temática.  

A aplicação do DF-E requer folhas de papel em branco, tamanho ofício, cronômetro, 

lápis preto n° 2, borracha e caixa de lápis de cor com 12 cores. O DF-E foi escolhido por 

permitir detectar conteúdos e processos emocionais inconscientes e conscientes, que dizem 

respeito às relações que o sujeito estabelece com seu mundo familiar.  

Inicialmente, a aplicação do DF-E era direcionada para as faixas etárias de 5 a 15 

anos, sendo mais tarde estendida a todas as idades e a uma vasta gama de situações 

emocionais (Trinca, 1989). A última versão apresentada por Trinca (1989), que será a 

utilizada neste estudo, requer que o participante realize uma bateria de quatro desenhos de 

família (cromáticos ou acromáticos, a partir da sua escolha), cada um servindo-lhe de 

estímulo para que conte uma estória após a realização de cada desenho.  

Cada unidade de produção tem uma instrução e uma ordem definidas. As consignas 

são as seguintes: “desenhe uma família qualquer”; “desenhe uma família que você gostaria de 

ter”; “desenhe uma família na qual há alguém que não está bem” e “desenhe sua família”. 

Após a elaboração de cada desenho e da respectiva estória, é pedido que o participante 
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forneça eventuais esclarecimentos sobre sua produção (fase de inquérito) e, finalmente, que 

dê um título à estória.  

O DF-E é um recurso auxiliar no processo psicodiagnóstico, para o qual não se dispõe 

de dados normativos. Vale dizer que, antes de mais nada, é um procedimento clínico. Brasil 

(1991), Lima (1991) e Porto (1985) utilizaram a técnica, além de Paula (2000), que utilizou 

esse instrumento para investigar o relacionamento entre mãe e filho adolescente atendido em 

serviço psicológico. O procedimento mostrou-se facilitador na obtenção de informações 

pertinentes aos seus objetivos, o que ratifica os benefícios da escolha metodológica para 

alcançar o objetivo proposto neste estudo. 

  

2.5 Procedimentos de coleta e análise dos dados 

A coleta foi realizada, individualmente, em situação face a face, em sala reservada do 

HCFMRP-USP, que oferecia condições de conforto e privacidade. A princípio, a intenção era 

dividir a coleta em duas sessões: em um primeiro momento, seria realizada a entrevista e, em 

um segundo momento, a aplicação do DF-E. Entretanto, devido a não disponibilidade de 

tempo dos participantes, na maioria dos casos optou-se pela coleta em um único encontro. A 

exceção foi Edson, com o qual a coleta foi realizada em dois momentos.  

Um dos pais (Edmar) decidiu interromper a aplicação do DF-E quando iria iniciar o 

segundo desenho e outro pai (Edson) se negou a desenhar. Diante dessa recusa, foi pedido a 

ele que apenas contasse estórias, tendo como disparadores temáticos as instruções do DF-E. 

Mediante a anuência dos participantes, os encontros foram audiogravados e, 

posteriormente, transcritos na íntegra, a fim de subsidiar a análise dos dados. A análise dos 

dados foi realizada a partir da perspectiva de estudos de caso múltiplos (Peres & Santos, 

2005; Stake, 2000; Triviños, 1987). Na presente pesquisa, cada participante constituiu-se 

como um caso a ser investigado individualmente, com o intuito de destacar suas experiências 

singulares, enquanto um sistema unitário e multifacetado (Stake, 2000).  

Primeiramente, após uma leitura integral das entrevistas transcritas, foi feita uma 

análise dos conteúdos obtidos, visando caracterizar sua história de vida, aspectos do 

desenvolvimento e do relacionamento pai-filha.   

Em um segundo momento, foi realizada a análise dos dados obtidos com a aplicação 

do DF-E, seguindo as pautas e recomendações de Trinca (1997) que, em uma perspectiva 

compreensiva, pressupõe que a análise de conteúdo das estórias e de categorização das 

produções gráficas seja articulada por meio de um olhar psicodinâmico. Como não existe um 
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sistema de avaliação padronizado para o DF-E, foi utilizado o método de livre inspeção do 

material proposto por Trinca (1997).   

Os relatos obtidos com a aplicação da entrevista semiestruturada foram submetidos à 

análise de conteúdo temática, que possibilitou a construção dos núcleos temáticos (Bogdan & 

Biklen, 2000).  

 

3. Resultados e Discussão 

Os dados foram organizados em três categorias temáticas que emergiram da análise: 

(1) “Percepção de si como pais”, (2) “A família que eu gostaria de ter é a minha” e (3) 

“Filho, eu te amo”. 

 

(1) Percepção de si como pai 

Todos os entrevistados se descreveram como pais protetores e preocupados com os 

filhos, assim como pessoas sempre presentes no cuidado dos mesmos: “Eu, digo assim, eu 

sou um pai muito presente, entendeu?” (Dirceu); “Protetor, eu tô atento a qualquer, qualquer 

situação” (Edson). 

Sete dos pais entrevistados descreveram que, apesar da preocupação com o cuidado 

das filhas, sentem que a relação entre eles nunca foi próxima. Mencionaram dificuldades de 

diálogo e de se aproximarem das filhas. Por vezes, justificam essas dificuldades por se 

julgarem mais reservados na expressão aberta de sentimentos, relatando que, apesar do amor 

que sentem por elas, acreditam que não conseguem demonstrá-lo. Esses dados corroboram a 

literatura, que caracteriza o relacionamento pai-filha no contexto dos TAs como superficial, 

marcado por dificuldades de maior envolvimento afetivo (Gabbard, 2006).  

Laércio, destoando do encontrado no discurso dos outros dois pais, referiu um 

relacionamento bastante próximo com a filha, em que os dois conseguem dialogar com 

frequência sobre suas vivências. Todavia, em muitos momentos, esse discurso apresenta um 

caráter invasivo. A proximidade relatada em relação à filha, muitas vezes, parece funcionar 

como uma estratégia de controle. Assim, apesar das diferenças entre os pais, outro ponto em 

comum observado entre eles foi o fato de se considerarem pais rígidos e controladores, que, 

por terem grande preocupação com o bem-estar das filhas, julgam que acabam exigindo 

demais delas: “Na verdade, eu acho que eu não perguntava o que elas precisavam, eu ditava 

o que precisava. [...] sempre fui um pai muito presente, entendeu? Mas nesse sentido, sempre 

determinando, sempre controlador, muito controlador” (Dirceu). 
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Os relatos paternos fazem pensar no que Oliveira e Silva (2011) denominam de “pai 

tradicional”, um modelo de pai autoritário. Entretanto, os próprios autores observam que essa 

figura de pai, na atualidade, convive com o novo modelo de paternidade que desponta: aquele 

que tem maiores possibilidades de demonstração de seus sentimentos. Nos participantes 

constatam-se essas duas dimensões associadas à figura paterna: o autoritarismo e a 

afetuosidade pelas filhas. Todavia, ainda não se sentem à vontade na expressão franca e aberta 

de seus afetos em relação às filhas. 

 

(2) “A família que eu gostaria de ter é a minha”  

 No desenrolar da entrevista, foi percebido que os pais puderam ficar mais à vontade e 

demonstraram maior segurança para falar sobre o relacionamento com as filhas. Em suas 

respostas eles argumentavam com detalhes para que a pesquisadora pudesse compreender 

seus pontos de vista, o que resultou em entrevistas de longa duração. Todavia, no momento da 

aplicação do DF-E, eles se mostraram menos motivados e responsivos, a ponto de um deles 

ter se negado a realizar os desenhos. Aqueles que desenharam, trouxeram personagens do 

cotidiano familiar, sendo que a maioria das estórias constituía-se em uma descrição do próprio 

desenho, denotando dificuldades de engajamento no jogo imaginativo. 

Os participantes, apesar de se aproximarem dos conflitos experimentados internamente 

e dentro do ambiente familiar, apresentaram fortes movimentos de esquiva em relação às 

situações angustiantes. As tarefas propostas pelo DF-E demandam por maior aprofundamento 

nas emoções, aproximando o participante dos conflitos familiares. Nesse sentido, os pais, 

defensivamente, afastavam-se da tarefa solicitada. Edmar, por exemplo, diante da mobilização 

emocional vivenciada na primeira unidade de produção, desejou interromper a aplicação do 

procedimento. Esses dados corroboram o que Gabbard (2006) observou sobre o fato de esses 

pais terem dificuldades de estarem presentes em situações que exigem maior envolvimento 

afetivo. 

Nesse caminho, percebeu-se que uma das defesas utilizadas com frequência foi a 

idealização do contexto familiar, percebida, principalmente, na aplicação da técnica projetiva. 

Marco dessa tendência foi o fato de que todos os que conseguiram concluir a aplicação do 

instrumento, no “desenho da família que gostariam de ter” desenharam sua própria família, 

como se não fossem necessárias melhoras na dinâmica de relacionamentos do núcleo familiar. 

Dimas, inclusive, se recusou a repetir o desenho, afirmando, categórico: “A família que eu 

gostaria de ter é a minha família”. 
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 No desenho da família na qual há alguém que não está bem, eles também tiveram 

dificuldade em acessar os próprios conteúdos que gostariam de mudar. O foco recaiu na filha 

doente ou em algum outro membro da família que estava com algum problema físico. 

Laércio, por exemplo, desenhou apenas sua mãe, que era portadora de deficiência física, 

revelando ainda considerar sua família de origem como “sua família”. 

Esses dados lembram o apontado por Hopper e Dallos (2012) sobre pais que teriam 

vivenciado situações de intenso sofrimento emocional durante a infância e que, como defesa, 

afastam-se dos afetos e apresentam uma perspectiva idealizada da família.  

 

(3) Percepção dos cuidados recebidos 

Um aspecto marcante entre os pais participantes deste estudo foi a ausência concreta 

de cuidados oriundos da figura paterna. Dos pais entrevistados, quatro relataram não ter tido a 

presença concreta do pai quando eram crianças e adolescentes. Um participante disse ter tido 

um pai autoritário e distante afetivamente, e os dois restantes pouco referiram sobre seus pais. 

A fala de Edmar é bastante ilustrativa desse desamparo vivenciado pelos pais: “não, meu pai 

nunca chegou onde tava um filho e falou assim: ‘filho eu te amo’; daqueles, pensa naqueles 

nordestinos xucros, daqueles caras... nunca, nunca foi assim, um gesto de carinho” (Edmar, 

42 anos). 

A figura materna aparece mais presente, mas também, muitas vezes, não é percebida 

como fonte de holding. Com frequência, é relatada a figura de uma mãe autoritária. Dessa 

maneira, além da ausência paterna, os participantes relataram um ambiente familiar pouco 

acolhedor ou atento às suas necessidades.  

Nos cuidados que eles próprios receberam, os pais destacaram cuidados concretos, 

relacionados à alimentação e ao provimento financeiro do lar. Esses foram os cuidados que 

destacam como aqueles que podem oferecer às filhas. Entretanto, as filhas com TAs recusam 

o “alimento” oferecido pelo pai e pedem, pela via do sintoma, por outras formas de alimento 

afetivo. Os entrevistados, por vezes, conseguiram perceber o pedido das filhas, formulados 

nas entrelinhas dos sintomas alimentares. Contudo, parece que o fato de demonstrarem não ter 

recebido esses alimentos das figuras parentais faz com que suas dificuldades em fornecer às 

filhas se intensifiquem, conforme aponta Darci: 

 

eu não sei se é porque eu também assim, eu... eu, bem dizer, não conheci meu pai, meu 

pai veio a falecer eu tinha dois anos e meio de idade, mais ou menos, então, talvez, eu 

não... por isso que eu gostaria de vir, participar bastante [do GRATA], porque eu não 
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tive, assim, eu fiquei mais com tia, minha mãe tinha que trabalhar... com tia, na casa 

da tia, tal, no outro dia na outra tia, eu não tive essa relação, né, pai e filho” (Darci, 

45 anos). 

 

Diante da dificuldade de se aproximar afetivamente das filhas, os participantes tendem 

a se distanciar do dia a dia familiar, bem como de situações angustiantes, por exemplo, 

afastam-se do tratamento delas. Apenas um dos pais entrevistados acompanhava a filha no 

tratamento. Esse achado corrobora o que já fora indicado por Gabbard (2006) e Hopper e 

Dallos (2012). 

Apesar das dificuldades em estarem presentes, quando convidados, os entrevistados 

compareceram ao contexto hospitalar e se mostraram dispostos a participar deste estudo, que 

solicitava que falassem sobre sua relação com suas filhas. Assim, pode-se pensar que, mesmo 

com suas dificuldades de envolvimento afetivo, eles são pais preocupados que, na medida do 

possível (e do que dão conta), tentam “alimentar” suas filhas, como afirma Darci (45 anos): 

 

como pai, eu tô aprendendo a ser pai, eu não sei se eu, eu... eu me qualificaria como 

um bom pai, mas será que o pai seria só de ser isso, é, trazer alimento pra casa, fazer 

isso, aquilo outro? Teria que participar mais da vida familiar? Eu me descreveria 

assim, um pai aprendiz, aprendendo a lidar com a situação da vida. 

 

4. Considerações Finais 

O presente estudo, ao adotar a estratégia de estudo de casos múltiplos, contou com 

uma amostra reduzida da população, não permitindo a generalização do resultados. 

Entretanto, espera-se que os dados encontrados possam incitar e contribuir com o 

desenvolvimento de pesquisas futuras relacionadas à temática, principalmente que envolvam 

a figura paterna, essa (ainda) grande desconhecida no âmbito do tratamento dos TAs. 

Devido ao número reduzido de estudos que focalizem especificamente o 

relacionamento pais-filhos no contexto dos TAs, o diálogo com a literatura foi de difícil 

estabelecimento. Apesar das dificuldades, percebe-se que, em parte, os dados encontrados 

corroboram o que se tem documentado sobre a figura paterna nos TAs: pais com dificuldades 

em se aproximarem afetivamente das filhas e em exercerem sua função de interventor no 

período das vivências edípicas, o que parece contribuir para a perpetuação de um vínculo 

simbiótico entre mães e filhas. 
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 Apesar das dificuldades no engajamento afetivo, os pais se mostraram preocupados 

com a proteção e bem-estar das filhas, além de se descreverem empenhados em garantir o 

provimento da família. Percebeu-se que a maneira como expressam essas preocupações 

variou, consideravelmente, entre os pais. Por exemplo, alguns demonstraram maior atenção 

aos aspectos econômicos, como Darci; outros, maior atenção em relação à impulsividade das 

filhas, como Edson e Laércio.  

 Observou-se a necessidade dos serviços oferecem espaços de acolhimento que 

favoreça um melhor enfrentamento das angústias vivenciadas por esses pais.  Nesse sentido, 

pode-se pensar que, diante de homens com barreiras importantes em sua expressão afetiva, é 

preciso que o tratamento direcionado aos TAs busquem estratégias eficazes que atraiam esses 

pais. Também é necessária uma atitude de flexibilidade do pesquisador e dos instrumentos 

utilizados em situação de pesquisa, para se amoldarem às características dos participantes.  

O DF-E mostrou ser um recurso facilitador da percepção de aspectos da relação pai-

filha no contexto dos TAs que os mecanismos de racionalização e idealização, fartamente 

utilizados no momento da entrevista, não permitiram identificar. Os pais apresentaram-se, em 

muitos momentos, evasivos na realização das tarefas solicitadas pelo instrumento, o que 

exigiu maior flexibilidade por parte da pesquisadora na aplicação. Todavia, isso não foi um 

fator impeditivo. Nesse sentido, o estudo aponta para a necessidade do pesquisador se mostrar 

maleável na utilização de seus instrumentos de avaliação psicológica, a fim de atender as 

demandas do seu contexto de estudo. É claro que essa flexibilidade sempre deve respeitar os 

limites da técnica escolhida, de modo a não comprometer a validade dos resultados obtidos. 
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1.  Introdução  

 

1.1 – O luto dos pais.  

Na nossa sociedade atual há muita dificuldade em se falar sobre a morte, pois é um 

assunto que causa angústia para a maior parte das pessoas. Os sentimentos despertados pelo 

falecimento de um ente querido tendem a ser evitados ou negados, prejudicando o 

desenvolvimento do processo de luto. Diante disso, para que o enlutado possa sentir-se a 

vontade para falar da perda, é necessário que o ambiente esteja disposto a escutá-lo, a oferecer 

suporte emocional e ajuda (Pincus, 1989; Andrade, 2013). 

O luto é um conjunto de reações diante de uma perda (Teixeira, 2003; Parkes, 1998), 

um processo que possibilita a reconstrução e reorganização da vida (Mazorra, 2009). O 

processo de luto pode ser considerado normal quando o enlutado consegue apresentar um 

funcionamento integrado com a realidade, ainda que continue sentindo tristeza, dor, raiva e 

culpa, podendo dar continuidade a própria vida sem o ente querido (Cohen, Mannarino, 

Greenberg, Padlo, & Shipley, 2002). Entretanto, quando não é possível manter uma relação 

saudável com a realidade, o processo de luto pode se desenvolver de modo complicado, 

estendendo a duração e intensidade dos sintomas de forma a prejudicar a vida do enlutado 

(Howarth, 2011). Essas pessoas apresentam, portanto, dificuldade em vivenciar emoções, 

relacionar-se e reinvestir no próprio mundo, fazendo com que os sentimentos derivados do 

luto durem muito mais do que seria necessário (Jerga, Shaver, & Wilkinson, 2011). 

Quando o ente querido falecido é jovem, a aceitação se torna ainda mais complicada, 

pois as pessoas compreendem este evento como não natural, especialmente por haver a 

concepção de que o jovem não pôde viver a vida plenamente, causando o sentimento de 

incompletude que angustia a todos (Bittencourt, Quintana & Velho, 2011). 
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No que diz respeito à perda de um filho, essa situação fica ainda mais dificultada na 

medida em que ela representa um abalo enorme na capacidade dos pais de criar e trabalhar 

seus sentimentos. A crença dos pais em seu próprio potencial de exercer a função paterna e 

materna fica prejudicada, e assim, toda família sofre consequências em sua rotina e 

constituição. Os papéis familiares e o relacionamento familiar também podem sofrer 

variações diante de um acontecimento tão difícil e complexo (Andrade, 2013). 

Este tipo de perda pode ser um intensificador do processo de luto, pois os pais 

precisam lidar com o fim de todas as expectativas em relação ao filho perdido, além do 

fracasso que sentem na sua tarefa de cuidadores. A dificuldade social de se falar de morte 

prejudica a comunicação, pois a expressão dos sentimentos não é permitida e espera-se que o 

enlutado retome logo as suas atividades sociais. Já para os pais, sentir que estão deixando de 

sofrer pelo filho pode representar um abandono (Parkes, et al., 2003). Assim, é comum 

encontrar pais que desenvolvam um luto complicado, pois se desapegar dos sentimentos desse 

processo é muito difícil diante da grande necessidade de continuar a manter uma ligação com 

o filho falecido (Bolze & Castoldi, 2005). O luto dos pais, portanto, pode perdurar e os 

sintomas depressivos no comportamento persistirem de sete a nove anos depois da morte 

(Kreicbergs, Valdimarsdottir, & Onelov, 2004). 

Algumas pesquisas apontam que as mães demonstram mais reações intensas e 

prolongadas ao luto do que os pais (Alam et al., 2012). Ainda assim, ambos sentem como se 

uma parte de si mesmos tivesse sido arrancada (Soifer, 1982). Diante dessas dificuldades, a 

possibilidade de oferecer um apoio efetivo para esses pais enlutados é muito importante para 

que eles consigam ressignificar a vida após a perda e elaborar os sentimentos derivados do 

processo de luto, para que em seu próprio ritmo, esses pais possam voltar-se para a vida sem 

prejuízos no seu desenvolvimento e interação social (Andrade, 2013). Dessa maneira, os pais 

podem se sentir mais dispostos a cuidarem e auxiliarem os filhos que ainda estão vivos, que 

podem receber deles menos atenção e cuidado, se estes estiverem profundamente tristes e 

abalados com a morte. 

 

1.2 - A capacidade de criar 

Winnicott (1965/2005) considerava a família como muito importante no 

desenvolvimento do indivíduo, pois este, ainda que tivesse uma tendência inata ao 

desenvolvimento, precisaria da existência de um ambiente suficientemente bom para 

possibilitá-lo. Esse desenvolvimento acontece durante toda a vida, rumo à independência, 

auxiliando o indivíduo a se relacionar e descobrir o mundo, desenvolver o self e a capacidade 
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de criar, para agir de forma espontânea e verdadeira. 

Como parte essencial da busca pelo desenvolvimento emocional, está a capacidade de 

viver na realidade compartilhada, alcançada por meio da aquisição da experiência de ilusão, 

que é proporcionada pela mãe suficientemente boa, no início da vida do bebê. Para tanto, a 

mãe identificada com o seu bebê, em um estado que Winnicott nomeou de “preocupação 

materna primária” (1965/2005) consegue satisfazer todas as suas necessidades, em tempo e no 

momento certo para fazê-lo sentir-se responsável e capaz de criar tudo o que necessita, 

ocasionando em um sentimento de onipotência. Essa primeira experiência de onipotência 

seria a base para o desenvolvimento da confiança no ambiente externo, pois só sentindo-se 

capaz de criar a gratificação das suas necessidades no ambiente, o bebê poderá agir de forma 

espontânea sem receio de ser invadido. Aos poucos, o bebê passaria por experiências de 

desilusão representadas nas falhas ambientais, cometidas primeiramente pela própria figura 

materna, que aconteceriam de acordo com o seu desenvolvimento e de forma que ele possa 

suportar, possibilitando a descoberta da realidade (e da sua não condição de ser onipotente) 

para viver de forma compartilhada (Winnicott, 1983/2008). 

No entanto, essa desilusão, tão importante à compreensão do outro e da existência do 

ambiente, só pode acontecer quando houve a possibilidade de estar iludido. A capacidade de 

iludir-se e ser desiludido são processos sempre contínuos e representam a adaptação 

suficientemente boa do ambiente às necessidades e movimentos espontâneos do indivíduo, 

possibilitando a descoberta da realidade sem perda da sensação de ser (Winnicott, 

1983/2008). É na passagem dessas experiências que o indivíduo começa a desenvolver a sua 

capacidade criativa. 

Durante o seu desenvolvimento, o indivíduo trabalha a sua capacidade de aceitar e 

reconhecer a realidade por meio de um terceiro espaço – que não é interno e nem externo – 

chamado de espaço potencial (Winnicott, 1958/2000). Neste espaço, é possível que realidade 

interna e externa se relacionem e possam existir separadamente, auxiliando o indivíduo a 

compreendê-las, diferenciá-las e aceitá-las (Lapastini, 2001). Dessa maneira se dá as 

experiências transicionais, que permitem que a realidade, ainda que sentida como difícil e 

hostil (como no caso da morte de um ente querido), possa ser vivida e compreendida, junto à 

realidade do mundo interno do indivíduo, sem que haja prejuízo em sua capacidade de ser (e, 

portanto no seu desenvolvimento emocional) e concomitantemente na capacidade do mesmo 

de viver de forma compartilhada, sem necessitar de negar a realidade. 

Dessa forma, acontece o desenvolvimento da capacidade de criar e claro, do brincar, 

ação que Winnicott (1971/1975) considerava essencial para a saúde. O espaço potencial 

persiste por toda vida, mudando, entretanto, de acordo com o desenvolvimento do indivíduo, 
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dando origem a atividades lúdicas, criativas e culturais, podendo auxiliar nos momentos 

difíceis e de conflito entre realidade interna e externa (Arcangioli, 1994), tornando possível 

manter uma relação criativa com a realidade (Barone, 2004). Entretanto, falhas ambientais 

muito intensas (como a morte de um ente querido) podem prejudicar o desenvolvimento da 

capacidade criativa e assim torna-se mais difícil vivenciar e elaborar os sentimentos derivados 

do processo de luto (Andrade, 2013). 

Nesse sentido, é necessário que esses pais sejam auxiliados a retomarem a sua 

capacidade criativa, por meio das experiências transicionais, para que os sentimentos 

derivados da perda de um filho possam ser elaborados, retomando assim a vivência na 

realidade sem grande prejuízo no desenvolvimento do self. Para tanto, o ambiente precisa ser 

confiável e oferecer holding e acolhimento, possibilitando a compreensão dos sentimentos, 

especialmente os mais difíceis por meio da comunicação deles. Essa comunicação pode ser 

possibilita no atendimento psicológico, de forma lúdica e transicional e no uso de 

instrumentos projetivos, como o Procedimento de Desenhos de Família com Estórias (DF-E). 

 

2.  Objetivo 

Este trabalho objetiva analisar, por meio da aplicação do DF-E em uma mãe que 

perdeu um filho criança, se o uso do mesmo viabiliza a comunicação dos sentimentos 

derivados do luto e as mudanças na percepção da representação familiar após a morte. 

 

3.  Método 

Nesta pesquisa utilizou-se o método qualitativo de estudo que objetiva atentar para a 

subjetividade do ser humano e os conteúdos surgidos na relação entre pesquisador e 

participante (Andrade, 2013), oferecendo explicações que auxiliem na compreensão de 

fenômenos diversos (Pope & Mays, 1995). Como embasamento teórico, utilizou-se a 

Psicanálise, a Teoria do Desenvolvimento Emocional de Winnicott (1983/2008), que 

considera o indivíduo como ativo na construção do seu desenvolvimento. 

A Psicanálise permite compreender a experiência humana de forma ampla, 

viabilizando a relação entre prática e pesquisa e permitindo o uso de diferentes tipos de 

instrumentos (Cambuí, 2013). Assim, é uma teoria que sustenta o uso de instrumentos 

projetivos, que auxiliam na compreensão dos fenômenos a serem estudados e na construção 

de uma percepção mais integrada do indivíduo (Safra, 1984). 

Como instrumento utilizado, optou-se pelo DF-E, criado por Walter Trinca em 1978, 

que consiste na realização do participante de quatro desenhos, sendo eles: “Desenhe uma 
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família qualquer”, “Desenhe uma família que gostaria de ter”, “Desenhe uma família em que 

alguém não está bem” e “Desenhe a sua família”. O participante recebe folhas de papel em 

branco, lápis grafite e coloridos, podendo utilizar o quiser, com exceção a borracha. Após a 

realização do desenho, é solicitado que o participante conte uma estória sobre ele, seguido de 

um título. Durante o procedimento, o psicólogo pode realizar uma investigação a fim de 

esclarecer dúvidas e auxiliar na compreensão do que está sendo dito. 

O DF-E possibilita a compreensão da personalidade e experiência do sujeito sobre a 

sua vida familiar (Bueno, Mishima, & Barbieri, 2010). A análise do material gráfico e verbal 

permite identificar os conflitos familiares e as implicações deste para o desenvolvimento 

emocional do avaliado (Figle, Fontes, Moraes, & Paya, 2004). Assim, o uso do DF-E neste 

estudo auxiliou na reflexão e compreensão sobre os relacionamentos familiares, as 

ansiedades, expectativas e psicodinamismos da mãe enlutada. A aplicação do DF-E seguiu as 

instruções de aplicação do instrumento (Trinca, 1997), e teve duração de 40 minutos. 

 

4.  Resultados 

Helena (todos os nomes apresentados são fictícios), tem 38 anos de idade, está no seu 

segundo casamento e possui uma filha de oito anos de idade deste relacionamento atual. De 

seu primeiro casamento, teve dois filhos, entre eles, Davi que faleceu há nove anos, com 14 

anos de idade, de forma súbita, tendo apresentado sintomas comuns de gripe. Ela havia saído 

para passear com o marido atual e retornou encontrando o filho muito indisposto. Davi foi 

levado ao hospital, mas morreu, sem que os médicos conseguissem diagnosticar a causa. 

Helena sofreu muito e precisou se readaptar as diversas mudanças que ocorreram em sua vida 

após a perda do filho. 

A filha mais nova de Helena, deste segundo casamento, começou a apresentar 

sintomas que a preocuparam muito, como: taquicardia, medo de morrer e de perder os pais, 

cãibras, vozes que falavam em sua cabeça, medo de dormir e ficar só, o que a fez buscar por 

atendimento psicológico para ela. Neste atendimento, foi proposta a aplicação do DF-E com 

Helena, que ocorreu com tranquilidade e descontração. 
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4.1) Primeira produção: “Uma família qualquer”. 
 

Helena fez uma reprodução da sua família atual, desenhando o marido, ela 

própria, as filhas que estão vivas, as duas cachorras da família, Davi, o filho falecido, e 

um cachorro que teve e já faleceu, que muito lhe confortou nos momentos mais difíceis 

após a perda do filho. Em sua estória ela relatou que esta era a sua família, justificando 

que incluiu as cachorras, pois era muito apegada a elas. Sobre Davi, Helena relatou que 

sua presença era sempre constante, não só no desenho, mas também em sua cabeça e 

sentimentos: “Aqui veio ó meu menino ó, é família, né? Veio ele, sempre vai estar na 

minha cabeça. Sabe, em tudo às vezes que eu faço, tudo que tem que fazer, às vezes eu 

me lembro dele, tá?”. Ela então contou a estória do cachorro que já faleceu, dizendo 

que ele foi um presente do atual marido, logo após a morte do filho Davi, ressaltando o 

grande afeto que teve por ele e a saudade que ainda tem. O cachorro representou um 

objeto confortador em um momento muito difícil, em que ela precisava se sentir 

acolhida e cuidada: “Ele me preencheu também”. Quando o casal resolveu mudar de 

cidade, o cachorro foi deixado aos cuidados da filha mais velha de Helena, pois levá-lo 

junto para a nova casa seria difícil e assim, ele faleceu algum tempo depois dessa 

mudança. Sobre esse falecimento, Helena demonstrou culpa e tristeza, deslocando para 

ele os sentimentos a respeito do falecimento do próprio filho, que também morreu em 

uma situação misteriosa, sem causa diagnosticada. 

Por meio da estória do cachorro ela também representou a culpa que sente por 

ter deixado Davi sozinho doente enquanto saía com o marido (pois ela também deixou o 

cachorro sozinho para acompanhar o marido): “E foi assim numa noite muito fria, ou foi 

de tristeza... 

Mas então, eu fiquei com aquele pesar na cabeça, né? Meu Deus será que ele morreu 

então de tristeza, porque ele era apegado comigo, né?”. 

Após a estória, entretanto, ela alegou que estão todos felizes, e que nunca 

pensava em tristeza: “Nossa, tristeza pra mim é o pior! Não sei se é porque eu já passei 

muito... tristeza 

não só, tadinho, na falta dele (referindo-se a Davi), mas nas outras coisas.” Para 

oferecer um título, Helena questionou-se: “Como é que vou te falar?” colocando a 

dificuldade de compreender as mortes súbitas e inesperadas, os acontecimentos difíceis 

da vida que ela tenta administrar, e concluiu: “Não sei te falar... ó... é o “Destino”? É 

não é? Pode ser...”. 

No desenho é possível perceber que as figuras de Helena e do companheiro 

foram desenhadas com cabeças grandes, sinalizando muito afeto contido. No caso da 
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figura do marido, ele está flutuando, conferindo a descrição de Helena sobre ele, que o 

considera muito sonhador, que não age de forma realista e perde muitas oportunidades. 

Já a filha mais nova, foi desenhada mais próxima do chão, pois os seus sintomas fazem 

com que a família volte para si e para os sentimentos que são evitados, retornando os 

conteúdos sobre a morte de Davi e a insegurança que esse acontecimento proporcionou 

a todos. Ainda nesta relação com a realidade, às figuras desta filha e de Davi são as 

únicas que possuem os olhos abertos, representando o contato com o mundo exterior (a 

filha por apresentar os sintomas e comunicar a morte e Davi por ser a principal fonte de 

dificuldade de contato com a realidade, pois sua morte é um acontecimento muito difícil 

de lidar). Na estória desse desenho, também foi relatada a dificuldade de Helena em 

confiar na sua capacidade de exercer a função materna, na medida em que a perda de 

um filho pode abalar a confiança dos pais. Assim, ao relatar quem era quem no desenho, 

Helena disse apontando para a própria figura: “Então é a mãe, que é eu né, seria eu 

né”. 

 
4.2) Segunda produção: “Uma família que você gostaria de ter”. 

 
Este desenho recorre às idealizações e desejos. Dessa forma, Helena trouxe o 

filho novamente e explicou: “Aqui no caso seria o meu menino, né? É que, assim, é 

uma hipótese da gente, eu nunca penso em acabar né”, sinalizando que o filho nunca 

deixará de existir na sua realidade psíquica e que o processo de aceitar sua morte não 

inclui o de retirá-lo da constituição familiar. Assim, o desenho também a faz expor as 

outras pessoas que sente falta, que podem compor a família idealizada, como o seu 

próprio pai, que é separado de sua mãe e mora em outra cidade, além do irmão que 

também está distante. 

O pai e o irmão representam a função de cuidado e proteção que ela gostaria de 

receber do ambiente. Dessa forma, o desenho representa a perda de figuras masculinas, 

de limites, cuidado e proteção que em sua percepção os homens podem oferecer. Em 

sua estória, ela buscou reafirmar a função masculina e protetora do marido, dizendo que 

ele é um bom pai, que não desiste dos filhos, mesmo que eles não estejam em uma boa 

situação (um dos filhos do primeiro casamento do marido de Helena está preso e o 

outro é usuário de drogas), demonstrando acreditar que pode ter no marido o que 

receberia do pai e do irmão. Neste desenho a constatação da perda e do vazio diante da 

ideia da família idealizada a deprimiu, e ela intitulou a estória questionando: “Poderia 

ser assim?”, demonstrando tristeza pela clareza de que o desejo não condiz com a 

realidade. 
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4.3) Terceira produção: “Uma família em que alguém não está bem”. 

 
Helena desenhou nesta terceira produção a sua família de origem: avó e tios 

maternos, que estão vivendo há muitos anos em meio a conflitos, especialmente os tios, 

por causa de um terreno deixado pelo seu avô. Ela contou de sua avó, que tinha uma 

saúde muito fragilizada que piorava diante das disputas dos filhos. Dois desses filhos 

moravam no terreno junto com a mãe, porém em casas separadas. Esses tios são obesos 

e com muitos problemas de saúde e tinham livre acesso para casa da mãe. Em sua 

estória, Helena contou de outro tio, não envolvido na disputa, que resolveu “colocar 

limites” (sic) em seus irmãos, mudando-se para a casa da mãe e construindo um muro 

para impossibilitar o livre acesso entre as três casas, oferecendo à mãe cuidados 

médicos e segurança. Helena traz mais uma vez a representação da figura masculina 

como a oferecedora de cuidado e limites. Nesse desenho o período da noite reforça a 

representação da tristeza (já que nos outros dois a presença do sol representou alegria). 

As figuras, apesar de empobrecidas, representam as principais características do 

processo de não estar bem: tristeza, raiva, brigas, não ter uma ocupação e solidão. 

Helena demonstrou a fantasia de cura, que seria possibilitada a partir do cuidado 

do outro (como a avó que recebeu cuidado do filho, deixando-a com “uma aparência 

muito boa e uma pele muito lisa”) e da oferta de segurança e limites, que seriam 

necessários, pois sem eles, toda família é atingida pelos conflitos e dificuldades. 

 
4.4) Quarta produção: “A sua família”. 

Helena realizou a sua última produção dizendo: “Essa é que eu acho que é a 

família mesmo né, de verdade”. Ela desenhou suas filhas, sua mãe (dizendo que esta 

sempre oferece ajuda para ela quando necessita) seu irmão e o pai que, segundo ela, 

apesar de estarem longe, sempre a defendem e se interessam pelo seu bem estar. Helena 

retratou a sua realidade e não desenhou o filho Davi, pois pensar na sua família real a 

fez retomar a compreensão de que o filho morreu e sua ausência é irreparável. 

Assim, ela comunicou a necessidade da presença de todos, da oferta de cuidado 

e segurança e do apoio social para que possa lidar com suas dificuldades e se sentir 

amparada. Como seu marido está sempre muito imerso nas dificuldades e problemas 

dos filhos do primeiro casamento, ainda que tenha valorizado essa característica dele, 

Helena não o desenha, por compreender que ele não está disponível para ela a todo 

tempo, oferecendo uma família capaz de atender as suas principais necessidades. 

Apesar da distância, esta família desenhada por Helena, lhe passa segurança, 
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pois ela sente que as tentativas de manterem contato e se ajudarem são sinceras e assim, 

ela intitulou a produção: “Família unida”, relatando no desenho e na estória sua 

percepção de que a união é essencial ao vínculo familiar. 

 
4.5) Síntese 

Helena retratou em seus desenhos o desejo de ter uma família unida e presente, 

considerando também aqueles que já se foram (falecidos ou apenas distantes), 

reforçando o seu desejo de ser amparada e cuidada pelas pessoas que ama. As perdas 

são trazidas a todo o momento, seja no relato da morte do filho e do cachorro, como 

também na perda das figuras parentais (que não estão próximas e estão em conflitos) e 

da sua condição de filha, de quem pode receber do outro aquilo que precisa. 

Os homens aparecem como os maiores responsáveis por oferecer a satisfação de 

suas necessidades e segurança, e dessa maneira, as principais perdas apresentadas. A 

respeito de Davi, Helena pôde comunicar em suas produções que seu filho jamais 

deixará de fazer parte da sua realidade psíquica, estando sempre presente em suas 

recordações e em seu ideal de família, necessitando, entretanto, de utilizar de defesas 

para comunicar seus sentimentos em relação à perda e na forma como se deu a morte de 

seu filho. Para isso, ela utilizou da figura do cachorro, projetando em sua morte os 

sentimentos difíceis derivados da perda de Davi. 

Helena também pode comunicar a sua percepção da realidade da família atual, 

aquilo que percebe que lhe falta e o que acredita que deveria ser melhorado: a ausência 

e discórdia dos familiares. Falar desta família e de seus conflitos, apresentando também 

a esperança de que algo possa acontecer e mudar essa realidade demonstrou que, para 

ela, a função parental deve ser protegida para que assim os filhos também sejam 

protegidos. Portanto, para sentir-se acolhida, ela valoriza as atitudes das figuras 

paternas, irmãos e marido, buscando percebê-las como suficientes e boas para sentir-se 

cuidada e amparada e assim, dar continuidade a vida, apesar das situações difíceis. 

 

5.  Conclusão 

A perda de um filho é uma experiência devastadora para os pais, que abala a sua 

confiança na própria criatividade e na capacidade de exercer a sua função parental. Por 

conta das muitas mudanças sofridas no ambiente familiar após a perda, a família pode 

demonstrar dificuldades em reconhecer o grupo familiar, pois é necessário que as 

pessoas possam reinvestir no próprio mundo, restabelecer novas relações e criar novas 

rotinas. Essa necessidade de readaptação da realidade e da criação de novos vínculos, 
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somado a dificuldade da família de se expor e comunicar os sentimentos que são 

gerados no processo de perda, podem dificultar para a família, especialmente os pais, 

que sofrem intensamente e de forma prolongada a perda do seu filho, a perceber o 

grupo familiar e compreender a sua nova constituição. 

No caso da mãe enlutada apresentada neste estudo, o DF-E permitiu que ela 

pudesse expressar sentimentos a respeito da sua família, idealizações e receios, por 

meio do processo de criar estórias e desenhos, que a deixou confortável e viabilizou 

uma comunicação mais tranquila a respeito dos seus sentimentos sobre sua família após 

a perda do filho, retomando por meio do procedimento, a sua capacidade de criar e 

simbolizar as dificuldades vividas. Assim, como forma de comunicação e de possibilitar 

auxílio na compreensão da dura realidade que se impõe a ela, o DF-E apresentou-se 

como um importante instrumento, que pôde facilitar a comunicação dos sentimentos de 

Helena, sobre sua família, a percepção da nova constituição familiar e as tentativas de 

adaptação da realidade. 

Nesse sentido, o DF-E é um instrumento que permite que o enlutado possa 

utilizar da capacidade criativa para comunicar-se, de forma verbal e não verbal, 

podendo contar com a ajuda do profissional que o acompanhará durante o 

procedimento. Assim, o DF-E mostrou-se um instrumento adequado e eficaz na 

comunicação para esta mãe enlutada, mesmo com as dificuldades vinculadas ao luto de 

um filho, possibilitando que ela pudesse expressar a sua compreensão da família, da 

morte do filho e das mudanças ocorridas após a perda. 

 

6. Referências  

Alam, R.; Barrera, M.; D’Agostino, N.; Nicholas, D.B. & Schneiderman, G. (2012). 

Bereavement experiences of mothers and fathers over time after death of a child 

due to câncer. Death Studies, 36(1), 1-22. 

Andrade, M. L. (2013). Depois do temporal: um estudo psicodinâmico sobre a criança 

enlutada e seus pais. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto. 

Arcangioli, A. M. (1994). Introdução à Obra de Winnicott. In J. D. Nasio, Introdução 

às Obras de Freud, Ferenczi, Groddeck, Klein, Winnicott, Dolto e Lacan (pp. 181-

196). Rio de Janeiro: Zahar. 

Barone, K. C. (2004). Realidade e luto: um estudo da transicionalidade. São Paulo: 

Casa do Psicólogo. 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

110 
 

Bittencourt, A. L. P., Quintana, A. M., & Velho, M. T. A. C. (2011). A perda do filho: 

luto e doação de órgãos. Estudos de Psicologia, 28(4), 435-442. 

Bolze, S. D. A. Castoldi, L. (2005). O acompanhamento familiar antes e depois da 

morte de criança: uma proposta de intervenção para o psicólogo hospitalar. 

Alethéia, 21(1), 79-91. 

Bueno, L. M. A. C., Mishima, F. K. T., & Barbieri, V. (2010). Percepção da dinâmica 

familiar por crianças antissociais: um estudo comparativo com o procedimento de 

desenhos de famílias com estórias. Revista Psico, 41(1), 93-102. 

Cambuí, H. A. (2013). Sofrimento psíquico contemporâneo: um estudo psicanalítico do 

imaginário coletivo de estudantes de psicologia. Dissertação de mestrado, 

Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Bauru/SP. 

Cohen, J. A., Mannarino, A. P., Greenberg, T., Padlo, S., & Shipley, C. (2002). 

Childhood traumatic grief: Concepts and controversies. Trauma, Violence, and 

Abuse, 3(1), 307-327. 

Figle, N., Fontes, A., Moraes, & Paya, R. (2004). Filhos de dependentes químicos com 

fatores de risco bio-psicossociais: necessitam de um olhar especial? Rev. Psiq. 

Clín., 31(2), 53-62. 

Howarth, R. A. (2011a). Concepts and Controversies in Grief and Loss. Journal of 

Mental Health Counseling, 33(1), 4-10. 

Jerga, A. M., Shaver, P. R., & Wilkinson R. B. (2011). Attachment insecurities and 

identification of at-risk following the death of a loved one. Journal of Social and 

Personal Relationships, 28(7), 891-914. 

Kreicbergs, U., Valdimarsdottir, U., & Onelov, E. (2004). Anxiety and depression in 

parents 4-9 years after the loss of a child owing to a malignancy: A population 

based follow-up. Psychological Medicine, 34(1), 1431-1441. 

Lapastini, M.A.B. (2001). Transicionalidade. In J. Outeiral, & Colaboradores, 

Winnicott, Seminários Paulistas (pp. 361-371). São Paulo: Casa do Psicólogo. 

Mazorra, L. (2009). A construção de significados atribuídos à morte de um ente 

querido e o processo de luto. Tese de Doutorado. Pontifica Universidade Católica 

de São Paulo, São Paulo. 

Parkes, C. M. (1998). Luto: Estudos sobre a perda na vida adulta. (M. H. F. Bromberg, 

trad.). São Paulo: Summus Editorial. 

Parkes C. M., Laungani P., & Young, B. (Coords.). (2003). Morte e Luto através das 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

111 
 

culturas. Lisboa: Climepsi editors. 

Pincus, L. (1989). A família e a morte: como enfrentar o luto (F. Murad, trad.). Rio de 

Janeiro: Editora Paz e Terra. 

Pope, C., & Mays, N. (1995). Qualitative Research - Reaching the parts other methods 

cannot reach: an introduction to qualitative methods in health and health services 

research. British Medical Journal, 311(6996), 42-45. 

Safra, G. (1984). Procedimentos clínicos utilizados no Psicodiagnóstico. In W. Trinca, 

Diagnóstico Psicológico (pp.51-66). São Paulo: EPU. 

Soifer, R. (1982). Psicodinamismo da família com crianças: Terapia familiar com 

técnicas de jogo. Petrópolis: Vozes. 

Teixeira, C. M. F. S. (2003). A criança diante da morte. Revista da UFG, 5(2). 

Recuperado em 20 de maio de 2011, de  http://www.proec.ufg.br 

Trinca W. (1997). Formas de investigação clínica em Psicologia. São Paulo: Vetor. 

Winnicott, D. W. (1975). O brincar e a realidade (J. O. A. Abreu & V. Nobre, 

trads.). Rio de Janeiro: Imago. (Trabalho original publicado em 1971) 

Winnicott, D. W. (2000). Da Pediatria à Psicanálise (D. Bogolometz, trad.) Rio de 

Janeiro: Imago. (Trabalho original publicado em 1958) 

Winnicott, D. W. (2005). A família e o desenvolvimento individual (3ª ed., M. B. 

Cipolla, trad.). São Paulo: Martins Fontes. (Trabalho original publicado em 1965) 

Winnicott, D. W. (2008). O ambiente e os processos de maturação (I. C. S. Ortiz, 

trad.). Porto Alegre: Artes Médicas. (Trabalho original publicado em 1983) 

 

Contato:  marcela.ldandrade@gmail.com 

  

http://www.proec.ufg.br/
mailto:marcela.ldandrade@gmail.com


                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

112 
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Le terme d’ « École de Paris » désigne tant un courant théorique, 

méthodologique et praxéologique, qu’un groupe d’universitaires, enseignants-

chercheurs et psychologues cliniciens qui se réfèrent à la méthode d’analyse et 

d’interprétation psychanalytique du Rorschach et des méthodes projectives, et au delà 

du bilan psychologique dans son intégralité (Emmanuelli, 2004). À notre connaissance, 

le terme apparait pour la 1
ère

 fois lors du XIIIème Congrès International du Rorschach et 

des Méthodes Projectives qui s’est tenu à Paris en 1990, et ce sous la plume de C. 

Chabert rendant hommage à N. Rausch de Traubenberg, la fondatrice de la dite école. 

C. Chabert prenait ainsi acte du fait qu’à l’étranger on emploie le terme de « Parisian 

school » pour différencier ce courant tant de l’école phénoméno-structurale, représentée 

aujourd’hui par J-M Barthélémy et M. Wawrzyniak, à la suite de F. Minkowska, que de 

l’approche psychanalytique Suisse représentée par C. Merceron, F. Rossel et O. Husain, 

ou encore de l’approche Exnérienne (perceptivo-cognitive) introduite en France par A. 

Sanglade-Andronikov. Mais si le « noyau dur » de l’École de Paris est situé à Paris 

même, celle-ci déborde largement la région Parisienne, avec les apports originaux de 

contemporains comme C. de Tychey (Nancy), P. Roman (Lausanne) ou A. Lefebvre 

(Bruxelles), entre autres. 

L’histoire de l’interprétation psychanalytique du Rorschach1
2
 et des méthodes 

projectives s’enracine tout d’abord dans la création, en Mars 1950, du Groupement 

Français du Rorschach, « l’ancêtre » de la Société du Rorschach et des Méthodes 

Projectives dont le 1
er

 président fut D. Lagache (1903-1972). Si Lagache est connu pour 

être le fondateur de la psychologie clinique en France (il participa à la création de la 

licence de psychologie en 1947 à la Sorbonne), on sait moins qu’il s’intéressa à la 

psychologie projective et qu’il écrivit dès 1943 un texte majeur de la discipline intitulé 

                                                           
2
 On trouve quelques éléments historiques relatifs au Rorschach en France sous la plume N. Rausch de 

Traubenberg (1982, 1994, 2006), P. Roman (2003), A. Andronikof (2009) ou encore dans la notice 
biographique de N. Rausch établie par la Revue de Psychologie Appliquée (1990). Enfin il existe un DVD 
d’un entretien avec N. Rausch réalisé par C. Azoulay et J-Y Chagnon (Bibliothèque du LPCP, Institut de 
Psychologie). 
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« La rêverie imageante, conduite adaptative au test de Rorschach », N. Rausch de 

Traubenberg n’hésitant pas à dire à son propos qu’il produisit l’effet d’une illumination 

(1994, p. 259). Dans ce texte Lagache s’intéresse déjà au processus de la réponse 

Rorschach et, anticipant bien des développements ultérieurs, il montre que celui-ci ne 

ressort pas seulement d’une attitude « percevante » mais invite « à l’adoption d’une 

conduite imageante et déréalisante (…) les tâches de Rorschach  (…) invitent à une 

rêverie imageante, mais à une rêverie entretenue dans une situation spéciale, savoir une 

situation d’examen (…) ce que le Rorschach met à l’épreuve, c’est l’aptitude à jouer » 

(1943-1977, p. 403). Comme en écho R. Schafer (le théoricien de l’interprétation 

psychanalytique aux États-Unis) définira en 1954 le Rorschach comme « le livre de 

l’imaginaire individuel ». L’idée d’un compromis entre activité perceptive et activité 

 imaginaire est ainsi avancée, ce dont se souviendra N. Rausch quand elle définira le 

Rorschach comme « espace d’interaction » entre percept et fantasme, objectivité et 

subjectivité, réalité externe et réalité interne ou encore entre corps et rêverie (1982). 

Lagache insistera également sur ce qui deviendra la spécificité de l’école de Paris, à 

savoir que l’interprétation psychanalytique ne se réduit pas à une interprétation 

symbolique de l’inconscient à travers les contenus, mais que les aspects formels du 

Rorschach peuvent également faire l’objet d’une analyse qualitative. Celle-ci ouvre, à 

côté de la dimension diagnostique qui implique une comparaison à des normes, à 

l’analyse individuelle et singulière de la personnalité, nous disons aujourd’hui du 

fonctionnement mental. Peu à peu le terme « d’épreuves cliniques » ou encore de 

« techniques puis de méthodes projectives » va remplacer celui de « tests », la 

psychologie projective s’inscrivant résolument dans le champ de la psychologie clinique 

et non plus de la psychométrie.  

Dans ces perspectives D. Anzieu (1923-1999), élève puis assistant de Lagache à 

la Sorbonne avant d’être professeur à Nanterre, va contribuer à développer une analyse 

psychanalytique du Rorschach et des méthodes projectives, en particulier en étudiant la 

régression à l’œuvre et les ressemblances et les différences entre l’activité projective 

propre aux épreuves du même nom
3
 et la projection, concept psychanalytique (Anzieu, 

1961). Mais bien au-delà de ses apports théoriques « Didier Anzieu a lancé 

l’enseignement, la formation en techniques projectives, et c’est sous son autorité qu’ont 

pu être réalisés colloques, confrontations, actions pédagogiques, ouvrages de clinique et 

                                                           
3
 On doit à L. K. Franck en 1939 aux Etats-Unis, le terme de méthodes projectives. 
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de recherches » (Rausch, 1994, p. 259). Il fut le rédacteur du Bulletin du Groupement 

Français puis de la Société Française pendant 12 ans. Il fut également  le créateur du 

Certificat de Techniques Projectives à la Sorbonne en 1964-66 et il joua un rôle 

important dans l’organisation des deux colloques internationaux qui se tinrent à Paris 

(1965, 1990). Son concept majeur « le Moi Peau », bientôt suivi de ceux d’enveloppes 

psychiques et de signifiants formels, s’inspire directement de la psychologie projective 

(Fischer et Cleveland) autant qu’il rejaillira sur celle-ci, spécialement grâce aux travaux 

de C. Chabert sur la représentation de soi dans les états limites. Il fut le directeur des 

thèses de 3
ème

 cycle et/ou d’état de V. Shentoub (1967), R. Debray (1973-1983), N. 

Rausch de Traubenberg (1981), C. Chabert (1986), F. Brelet-Foulard (1989). 

Mais c’est à N. Rausch de Traubenberg (1920-2013) qu’il reviendra d’organiser 

l’école de Paris et ce aux trois niveaux de la clinique et de la recherche indissociables 

chez elle, de l’élaboration d’une théorie de l’outil, de l’organisation de l’enseignement : 

- d’une part elle participe aux grandes recherches cliniques en psychopathologie 

(de l’enfant essentiellement) portant sur les déficiences et les psychoses, d’abord à la 

clinique G. Heuyer dans les années 50 (où elle côtoie Lebovici et Diatkine), puis par le 

biais d’un rattachement au CNRS de 1955 à 1966 sur le thème de « la perception chez 

l’enfant et l’adolescent », puis ensuite à la Salpêtrière dans les années 60-70 (où elle 

travaille avec Widlocher), recherches qui viendront nourrir ses deux thèses (de 3
ème

 

cycle et d’état), son ouvrage « Le Rorschach en clinique infantile » coécrit avec M. F. 

Boizou en 1977, ainsi que diverses publications ;  

- d’autre part, forte de sa riche expérience des échanges scientifiques 

internationaux (elle passe un an aux États-Unis en 1951), elle  donne progressivement 

ses assises théoriques et méthodologiques à l’école de Paris à travers son livre « La 

pratique du Rorschach » (1970) qui en est aujourd’hui à sa 9
ème

 édition, puis en écrivant 

une remarquable synthèse parue dans l’EMC en 1982 (texte commun avec V. 

Shentoub) : elle contribue, seule et/ou en équipe, à mieux définir la situation projective 

impliquant la consigne, le test, la relation à l’examinateur, à décrire le matériel dans ses 

composantes manifestes et latentes, à codifier (avec A. Sanglade) le livret de cotation, à 

théoriser le processus de la réponse, à élaborer diverses grilles d’interprétation des 

contenus ou encore de représentation de soi et de relation d’objet, à explorer « la 

clinique du normal » à côté des grandes formes pathologiques, à soutenir le long travail 

d’actualisation des données normatives publié récemment par M. Emmanuelli et C. 

Azoulay (2012). Pour résumer on peut dire qu’elle a doté le Rorschach d’une théorie 
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élaborée intégrant phénoménologie et psychanalyse dont l’outil ne disposait pas jusque 

là ; Présidente de la Société Française à diverses reprises, directrice de publication du 

Bulletin puis de la revue Psychologie Clinique et Projective, reconnue 

internationalement elle fut la présidente de la Société Internationale du Rorschach de 

1987 à 1990 ; 

- enfin et surtout elle accepte en 1966, à la demande de P. Fraisse et de D. 

Anzieu (parti en 1964 à Nanterre) d’organiser à l’Institut de Psychologie l’enseignement 

du Certificat de Formation aux Techniques Projectives permettant à des générations de 

psychologues cliniciens de se former à la clinique projective et, au-delà, à la 

psychopathologie clinique. Dans les années 70, à l’apogée de son succès, le certificat 

compte 800 étudiants par an, et plusieurs dizaines de TD ! Elle crée en 1976 la semaine 

de Formation Continue aux méthodes projectives, encore très courue aujourd’hui. Elle 

devient en 1978, co-directrice puis directrice, de 1981 à 1987, du DESS Conseil 

Psychologique crée à l’Institut de Psychologie, et qui intégra les enseignements de 

projectifs. En 1978 également, elle fonde le « Groupe de Recherche en Psychologie 

projective » réunissant « TATistes » et « Rorschachiens » dans le même groupe de 

travail qui comporta V. Shentoub, R. Debray, C. Chabert, A. Sanglade, M. Boekholt, M. 

Peruchon, N. Jeammet. Ce groupe fut ensuite rattaché au LPCP
4
 crée en 1993 par C. 

Chabert. Le Certificat codirigé avec C. Chabert au début des années 1980 deviendra en 

1986 le DUPP (Diplôme Universitaire en Psychologie Projective) dirigé par cette 

dernière de 1988 à 2012 : pendant longtemps il s’est agi de la seule formation Française 

et Européenne en psychologie projective. En effet, une des particularités de l’École de 

Paris tient au fait que l’enseignement est le creuset dans lequel sont articulés et élaborés 

activités clinique, de recherche et perfectionnement méthodologique : « Les méthodes 

projectives sont un lieu où la théorie s’incarne dans un discours » (Rausch). Les champs 

et problématiques investigués se sont alors diversifiés et suivirent l’évolution 

contemporaine de la psychopathologie : psychoses et névroses, mais également 

personnalités narcissiques, états limites, dépressions, psychosomatique, clinique du 

normal, adolescence et vieillissement. 

 L’autre épreuve phare du bilan projectif est le TAT
5
 (chez l’enfant le couplage 

s’effectue avec le CAT ou le Patte Noire, mais la méthodologie reste rigoureusement la 

                                                           
4
 Laboratoire de Psychologie Clinique et de Psychopathologie. 

5
 On trouve des éléments historiques  in Brelet (1986), Shentoub (1990) et Brelet-Foulard & Chabert  

(2003). 
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même) dont le développement d’une théorie résolument psychanalytique de la méthode 

et de l’interprétation revient à V. Shentoub seule ou accompagnée de R. Debray. Le 

talent de V. Shentoub fut tout à la fois de sortir le TAT, crée par Murray aux Etats-Unis 

en 1933, de la psychologie du Moi
6
 dans lequel il s’enlisait et, en même temps que 

Shafer (1958) aux Etats-Unis qui publiait « How was this story told ? », de montrer que 

l’analyse du discours, du « comment c’est dit », du contenant narratif, primait sur 

l’analyse des contenus, celle ci se faisant sinon au risque des interprétations sauvages 

portées par les projections personnelles des cliniciens. Elle inventa donc, dès la fin des 

années 1950, une grille d’analyse des procédés d’élaboration du discours, analogon des 

mécanismes de défense, qui, initialement marquée par l’opposition entre procédés 

névrotiques et procédés psychotiques, nous disons aujourd’hui archaïques, fut 

progressivement enrichie et remaniée au fur et à mesure des découvertes cliniques sur la 

psychosomatique (Debray, 1983), les états limites et les fonctionnements narcissiques 

(Brelet, 1986). Un premier manuel du TAT parut en 1990 sous la direction de V. 

Shentoub, bientôt suivi par un nouveau manuel dirigé par F. Brelet-Foulard et C. 

Chabert en 2003 où figure la grille actuellement utilisée, appelée « feuille de 

dépouillement du TAT ». Dans les mêmes perspectives théoriques et méthodologiques 

M. Boekholt (1993) adapta la méthodologie aux épreuves thématiques chez l’enfant, 

après que R. Debray ait proposé une grille pour les enfants et préadolescents
7
. 

 Il reviendra enfin à C. Chabert
8
 un rôle de premier plan dans l’organisation et la 

diffusion des travaux de l’école de Paris, tant par son activité théorique que par son 

activité de Professeure et de directrice de recherche particulièrement appréciée de ses 

étudiants et doctorants. Repérée par N. Rausch en 1969 pour sa (très) bonne copie au 

certificat de Formation aux Techniques projectives, elle se vit confier immédiatement 

un groupe de TD. Elle soutint une 1
ère

 thèse de 3
ème

 cycle en 1975 sur « La formation du 

jugement moral chez l’enfant » et travailla jusqu’en 1975 en psychopathologie infantile 

à la Salpêtrière avec N. Rausch et D. Widlocher. Ensuite elle se spécialisa en 

psychopathologie de l’adolescent avec Ph. Jeammet à la Cité Universitaire et commença 

une formation analytique à l’APF. Elle est alors invitée par D. Anzieu à publier une 

                                                           
6
 Il est à noter que Lagache et Anzieu se tinrent à distance tant de Lacan, dont ils furent très critiques, 

qu’à l’égard de la psychologie du Moi Hartmanienne, version Américaine de la psychanalyse. Leurs 
successeurs  qu’ils soient membres ou proches de la SPP ou de l’APF s’inscrivent dans ces directions. 
7
 Cf. « L’apport des méthodes projectives -approche psychanalytique- au bilan psychologique de l’enfant 

et de l’adolescent. Bilan de 30 ans de travaux » (Chagnon, 2011). 
8
 Cf. l’interview de C. Chabert réalisée par A. Braconnier pour Le Carnet Psy (2009, n° 5). 
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théorisation psychanalytique du Rorschach plus ferme que celle en vigueur jusque là, ce 

dont elle s’acquitta  à travers sa thèse d’état qui donna lieu à ses deux livres 

internationalement reconnus « Le Rorschach en clinique adulte. Interprétation 

psychanalytique » (1983) et « La psychopathologie à l’épreuve du Rorschach » (1987). 

Elle plaide pour la complémentarité du Rorschach et du TAT (1987) qu’elle avait 

intégré préalablement dans la pratique pédagogique. En 1992, lors de la journée 

d’hommage à D. Anzieu, elle expose « La psychanalyse au service de la psychologie 

projective », texte de synthèse magistral qui peut être considéré comme « le manifeste » 

de l’École de Paris et qui sera déployé dans « Psychanalyse et Méthodes projectives » 

(1998).  

Dans ces textes elle précise l’articulation entre les méthodes projectives et la 

métapsychologie freudienne : le support de l’analyse est le modèle de fonctionnement 

psychique tel que le construit la psychanalyse. Dès lors sur des bases beaucoup plus 

dynamiques que l’approche formelle classique et qui  valorisent l’associativité et la 

dimension transféro-contretransférentielle, les épreuves projectives s’avèrent pertinentes 

et efficientes tant pour l’élaboration d’un diagnostic en référence à la psychopathologie 

psychanalytique contemporaine (Chabert, 2008-2010) que pour l’étude des processus de 

changement qui fonde les indications thérapeutiques. Aujourd’hui, psychanalyste 

réputée, membre formatrice de l’APF, C. Chabert n’en continue pas moins de soutenir 

et développer la méthodologie projective dont elle considère qu’elle sert la formation en 

psychopathologie clinique et permet également l’écoute analytique de problématiques 

autrement méconnues. Sous sa direction de nombreuses thèses ont été soutenues, 

explorant de nouveaux champs cliniques (préadolescence et adolescence, précocité 

intellectuelle, vieillissement, féminin) et psychopathologiques (agressions sexuelles, 

agitation, hyperactivité, bouffées délirantes, psychoses, dépression, mélancolie-manie, 

anorexie-boulimie, attaques du corps, autisme, etc.).  

Parmi ses premières doctorantes citons M. Emmanuelli (1991) qui développa 

une méthodologie de recherche originale en opérationnalisant rigoureusement à travers 

les facteurs projectifs les concepts utilisés (narcissisme, position dépressive, 

sublimation) et C. Azoulay (1993) qui poursuivit une recherche entamée préalablement 

à l’Institut Mutualiste Montsouris sur la schizophrénie à l’adolescence. Ensemble, elles 

poursuivirent le travail insufflé par C. Chabert et publièrent « Les épreuves projectives à 

l’adolescence » (2001-2009). M. Emmanuelli devint Présidente de la Société Française 

du Rorschach et des Méthodes Projectives de 2006 à 2011 (B. Verdon en est l’actuel 
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Président) et elle fonda en 2005 avec P. Roman le Réseau international de recherche 

« Méthodes projectives et Psychanalyse », coordonné jusqu’en 2014 par T. Ikiz 

(Istanbul). C. Azoulay est aujourd’hui la responsable du DUPP, de la session de 

Formation Continue en Psychologie Projective à l’Institut de Psychologie de Paris 

Descartes et la rédactrice en chef de la revue Psychologie Clinique et Projective.  

Après un détour par l’ARPPP
9
, l’École de Paris poursuit aujourd’hui ses travaux 

scientifiques et éditoriaux (Chabert & Azoulay, 2011) via le GRIMPP (Groupe de 

Recherche Interuniversitaire en Méthodes Projectives et Psychanalyse) actuellement 

coordonné par C. Azoulay et J-Y Chagnon.  

  

                                                           
9
 Association pour la Recherche en Psychologie Projective Psychanalytique  
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Características de personalidade de tabagistas avaliados  

por meio do Método de Rorschach
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Introdução 

O consumo de tabaco e seus derivados é um problema de saúde pública. A 

planta, de origem americana, chegou à Europa no século XVI. Seu consumo já esteve 

associado ao glamour e à rebeldia, mas o entendimento claro dos malefícios do tabaco 

ganhou maiores proporções nas últimas décadas, consequentemente novas técnicas 

terapêuticas estão sendo desenvolvidas (Laranjeira et al, 2003). Segundo a Word Health 

Organization - WHO (2010) um quarto da população mundial é fumante, estando o 

tabaco presente em quase todos os países do mundo. Existe uma defasagem de muitos 

anos entre o início do uso do tabaco e os primeiros sinais graves de problemas com a 

saúde, se as tendências atuais forem mantidas, o tabaco vai estar diretamente 

relacionado com até um bilhão de mortes no século 21. Por outro lado, um 

acompanhamento adequado desta situação pode controlar o tamanho e a atitude das 

pessoas frente a esta epidemia, possibilitando uma melhor maneira de organizar 

políticas públicas para lidar com a questão (WHO, 2010). 

Entre os fumantes, que são conscientes dos perigos do tabaco, a maioria 

expressa o desejo de parar de fumar. Mas após o uso experimental, fumar se torna uma 

resposta psicossomática de enfrentamento da realidade adotada por muitas pessoas, a 

dependência, do ponto de vista psíquico, passa, em algum momento a ser uma resposta 

automática, mas intencional para lidar com as demandas do meio, quando não é possível 

atender as demandas externas de modo objetivo, seja porque não está consciente, seja 

pela falta de recursos disponíveis da personalidade do indivíduo (Melo, 1992). 

Em geral o tabagismo se inicia na adolescência. Comumente a propaganda, além 

da necessidade de serem aceitos em determinados grupos da mesma idade, induz os 

jovens a buscarem a autonomia fumando (Soares, 2007). Ainda na adolescência a maior 

parte destes novos fumantes adquire o hábito de fumar e a dependência à nicotina (Silva 

                                                           
10

 O presente texto é parte revisada e modificada da Tese de Doutorado “Tabagismo e Depressão: indicadores do funcionamento 

psíquico por meio do Bender e do Rorschach”, defendida pelo autor junto ao Programa de Pós-graduação em Psicologia Escolar e 
do Desenvolvimento Humano, no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, sob orientação da Professora Doutora Eda 
Marconi Custódio. 
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et al, 2006). Depois da dependência instalada, quando as pessoas procuram tratamento 

para abandonar o comportamento indesejado as taxas de insucesso são grandes, 

principalmente quando ocorre o diagnóstico de depressão (Santos et al, 2008). Isto 

demonstra a importância de se realizar uma cuidadosa avaliação do perfil do fumante 

que procura um centro especializado, para que medidas possam ser tomadas antes e 

durante a abordagem do fumante, com o objetivo de se aumentar as taxas de sucesso no 

tratamento. 

Comorbidade em saúde mental é entendida como a ocorrência simultânea, num 

mesmo indivíduo, de duas entidades diagnósticas de transtornos mentais. O abuso ou 

dependência de substâncias é o transtorno mais frequente descrito por pessoas que já 

sofrem de algum outro transtorno mental. Nestes casos é importante ter clareza dos 

diagnósticos existentes (American Psychiatric Association - APA, 2002). Os transtornos 

mais comuns incluem os transtornos de humor, como a depressão, tanto uni como 

bipolar, transtornos de ansiedade, transtornos alimentares, transtornos da personalidade, 

transtornos de conduta, déficit de atenção e hiperatividade e até a esquizofrenia. 

Diversos estudos relatam os efeitos negativos do uso/dependência de substâncias 

psicoativas entre pacientes com transtornos mentais, trazendo implicações quanto a 

diagnóstico, tratamento e prognóstico (Zaleski et al, 2006). 

A comorbidade psiquiátrica representa uma população heterogênea. Foram 

criados modelos de compreensão com diferentes subtipos, ora baseados nas diferentes 

combinações entre os transtornos psiquiátricos existentes, ora baseados nas substâncias 

utilizadas, ou ainda conforme a idade de início do transtorno, na gravidade do quadro e 

na duração de uso da substância e do transtorno mental. Inúmeros estudos apareceram 

comprovando a associação de depressão maior com tabagismo, com taxas de 

prevalência entre 35 e 41% (Zaleski et al, 2006). 

Em outro estudo de Calheiros et al (2006) sobre o uso de tabaco e comorbidades 

psiquiátricas foram encontrados resultados mais contundentes relativos a este problema 

de saúde pública. Numa extensa revisão de literatura os achados indicaram 

comorbidades psiquiátricas no tabagismo, relacionadas à maioria dos transtornos 

mentais. No entanto, transtornos de humor e de ansiedade, além de outras substâncias 

psicoativas são mais comumente relacionados. Inúmeros estudos poderiam ser citados, 

mas a questão é se entender com clareza a relação entre estes dois transtornos e como 

ambos colaboram, mutuamente, para o insucesso do tratamento. As recaídas ou 

abandono do tratamento, geralmente causam um desconforto ainda maior nos pacientes, 
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pois evidenciam os sentimentos de incapacidade e impotência frente às situações que 

devem enfrentar (Rondina, Gorayeb & Botelho, 2003; Gabbard, 2008; WHO, 2010). 

O instrumento que foi escolhido para explicitar algumas destas questões é o 

Método de Rorschach. Hermann Rorschach (1884-1922), filho de um professor de 

desenho e ele próprio um bom desenhista, tornou-se mundialmente conhecido pela sua 

experiência com manchas de tinta. Ele também estava interessado em seitas religiosas, 

folclore, mitologia, questões culturais, religiosas, história eclesiástica e arte (Signer, 

2010). Em 1918 Rorschach desenvolveu cartões utilizados para fins de teste durante a 

execução de suas experiências. Destes cartões dez serviram como mestres para a sua 

primeira publicação em 1921. Além desses dez cartões existem muitos outros borrões 

que ele criou para um possível uso (Signer, 2010). 

Atualmente, o Rorschach é um dos meios de investigação da personalidade mais 

estudado e utilizado, pois é uma técnica que oferece muitas garantias de êxito na análise 

dos resultados obtidos (Souza, 1982; Nascimento, 2002; Rocha, 2004; Castro 2008), 

sendo apreciado na comunidade científica por ser um método de grande aplicabilidade 

(Nascimento, 2010). O teste é conhecido e empregado mundialmente, por sua 

importância como meio de auxiliar a verificar como o sujeito funciona mentalmente, 

quando da apreensão da realidade, além de fornecer subsídios para um amplo espectro 

de funções mentais que auxiliam a compreender o funcionamento psíquico do indivíduo 

(Pereira, 1987; Silva, 1987; Exner, 2003; Passos; Yazigi & Claudino, 2008). 

O Método de Rorschach é um instrumento que permite avaliar a personalidade 

do indivíduo, permite ainda avaliar a estrutura desta personalidade. É um dos 

instrumentos psicológicos mais utilizados em todo o mundo, em face de sua 

confiabilidade, pertinência e consistência de seus resultados (Emmanuelli e Azoulay, 

2008; Silva & Custódio, 2010). O Rorschach também se apresenta como instrumento 

confiável para que se possam comparar aspectos de personalidade entre indivíduos com 

diversos transtornos mentais (Emmanuelli e Azoulay, 2008). 

Bohm (1968) indica que o Rorschach pode auxiliar no diagnóstico das 

síndromes depressivas, apontando alguns parâmetros, como o tipo de apercepção, baixo 

número de respostas, ausência de respostas de cor, indecisões, respostas ocasionais de 

preto e cinza, dentre outras. O autor também salienta que devem ser tomadas precauções 

especiais quando o diagnóstico for negativo. 

No Sistema Compreensivo, após a aplicação do Rorschach e codificação das 

respostas obtidas, são conseguidas diversas variáveis, oriundas de grupamentos e 
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derivações estatísticas da localização, determinantes, conteúdos, atividade organizativa 

e demais códigos que compõem o sumário estrutural (Nascimento, 2010). Estas 

variáveis aparelham módulos que se referem a conjuntos relativos a diferentes esferas 

da personalidade. No sistema compreensivo existem sete módulos. No que tange à 

esfera cognitiva existem três módulos, o de processamento da informação, a mediação 

cognitiva e a ideação. Além destes, existem módulos das relações interpessoais, de 

autopercepção, do controle e tolerância ao estresse e o módulo do afeto (Nascimento, 

2010). 

O módulo de afeto reúne informações sobre como o indivíduo dá sentido às 

estimulações emocionais, os recursos que apresenta para lidar com as mesmas. Dentre 

as variáveis dos afetos tem-se o Índice de Depressão (DEPI), composto por elementos 

cognitivos e afetivos. O DEPI pode ser analisado de modo quantitativo e qualitativo. No 

parâmetro quantitativo existe segurança que o indivíduo possa ser diagnosticado como 

apresentando traços de um transtorno afetivo quando o DEPI for maior ou igual a cinco 

(Exner & Sendín, 1999), ou seja, quando cinco ou mais condições forem verdadeiras, 

dentro dos parâmetros estabelecidos no sistema compreensivo (Exner, 1999). Os 

aspectos qualitativos supõem que se tenha uma fonte de informações adicional a 

respeito dos componentes depressivos do indivíduo, mas são advindos dos mesmos 

elementos cognitivos e afetivos utilizados para o componente quantitativo (Exner & 

Sendín, 1999). Notou-se que ora o DEPI é relacionado aos transtornos afetivos ou 

depressão, ora somente a depressão. 

 

Objetivos 

Dentro do espectro que o estudo se apresenta, este trabalho teve o propósito de 

colaborar com os profissionais que trabalham com tabagistas, explicitando indicadores 

do funcionamento psíquico que possam auxiliar na prevenção, no tratamento e outras 

intervenções na saúde psíquica do indivíduo. Utilizando principalmente o método de 

Rorschach, no intuito de auxiliar no desenvolvimento de uma abordagem de tratamento 

mais eficiente, mais adequada para o desenvolvimento do indivíduo que apresenta uso 

dependente de drogas do tipo cigarro. 

Foram comparados aspectos de personalidade, por meio do Método de 

Rorschach (Exner & Sendín, 1999), de indivíduos dependentes de drogas do tipo 

cigarro e indivíduos que nunca apresentaram em sua vida qualquer tipo de problema 

relacionado ao uso desta droga. Este trabalho buscou investigar e explicitar o maior 
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número possível de aspectos de personalidade de pessoas que usem de maneira 

sistemática e dependente o tabaco, em relação aos indivíduos que não fazem uso de 

drogas ou a utilizaram a título de experiência, curiosidade ou divertimento, mas sem 

dependência ou uso sistemático. Dentre estes aspectos, destaque para os indicadores de 

depressão que podem ser apontados por meio do instrumento referido (Exner, 1999; 

Nascimento, 2006; Custódio, 2008; Esteves; Custódio & Castro, 2008). 

Acredita-se que trazer indicadores do funcionamento psíquico, possibilita 

vislumbrar quais aspectos da personalidade podem ser entendidos como próprios do 

indivíduo, que estaria mais suscetível ao uso dependente de cigarro. Como este estado 

de coisas ocorre no percurso do desenvolvimento humano, o trabalho fornece 

parâmetros que podem nortear trabalhos de prevenção e intervenção nesta área. O 

presente estudo pode, ainda, trazer uma melhor compreensão de como funciona o 

universo psíquico das pessoas que, por um motivo ou outro, acabam por fazer uso 

sistemático de nicotina. 

Os autores que estudam os transtornos depressivos, ao longo do 

desenvolvimento humano, apontam que os sintomas variam, dependendo da fase de 

desenvolvimento, enfatizando a importância do processo de maturação das diferentes 

fases no surgimento de diferentes sintomas e comportamentos depressivos, existindo 

uma caracterização sintomatológica predominante por faixa de desenvolvimento (Bahls, 

2002). 

 

Método 

Investigou-se e compararam-se aspectos de personalidade, por meio do Método 

de Rorschach (Exner & Sendín, 1999) de indivíduos (adultos) que fazem uso de cigarro 

de maneira dependente. Estes indivíduos (adultos) que são dependentes desta droga são 

comparados com indivíduos (adultos) que nunca apresentaram em sua vida qualquer 

tipo de problema relacionado ao uso de nicotina. Os critérios utilizados para determinar 

em qual destes grupos o indivíduo está inserido se deu pela Classificação Internacional 

de Transtornos Mentais e de comportamento (Organização Mundial de Saúde - OMS, 

1993), particularmente o capítulo referente aos Transtornos mentais e de 

comportamento decorrentes do uso de substância psicoativa. 
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Sujeitos 

Foram organizados dois grupos de jovens de ambos os gêneros, 

estudantes universitários (30 em cada um dos grupos), que residiam e estudavam em 

regiões urbanas do estado de São Paulo. Foram trinta fumantes, que preencham os 

critérios de dependência de nicotina, preconizados pela Organização Mundial da Saúde. 

O grupo controle foi organizado com as mesmas características do anterior, mas não são 

dependentes ou usuários esporádicos de nicotina no momento do estudo. Eventualmente 

podem ter experimentado nicotina durante sua história de vida por curiosidade. Nenhum 

dos participantes dos dois grupos tratou de depressão ou outro transtorno mental até o 

momento da coleta de dados. A exclusão de pessoas que já foram ou são portadoras de 

algum transtorno, principalmente depressão, é uma tentativa de diminuir o número de 

variáveis que possam interferir no entendimento das questões apontadas. 

Os sujeitos avaliados estudavam em três instituições de nível superior, 

todas localizadas em centros urbanos do estado de São Paulo. Entre os 60 estudantes 

avaliados, 30 dependentes de nicotina (Fumantes) e 30 não são dependentes (Não 

Fumantes). Os dependentes satisfazem os critérios de dependência da Organização 

Mundial da Saúde. Os não fumantes, eventualmente experimentaram cigarro, em algum 

momento da infância ou adolescência, mas nunca fizeram e não estavam fazendo uso 

regular de nicotina no momento da coleta de dados. 

 

Instrumentos 

Após serem apresentados os propósitos da pesquisa e o participante 

assinar o consentimento livre e esclarecido de pesquisa era realizada uma breve 

entrevista para verificar possível histórico de tratamento de transtornos mentais, além do 

preenchimento dos critérios de dependência de cigarro para o grupo dos fumantes. Aos 

não fumantes o critério era de não fazer uso esporádico, abusivo ou dependente de 

cigarro. No máximo um uso experimental durante a vida era aceito. Depois era feita a 

aplicação Método de Rorschach, no Sistema Compreensivo (Exner, 1999). As 

aplicações ocorreram individualmente em salas de atendimento das próprias instituições 

de ensino ou em consultório particular dos aplicadores, todos versados e experientes na 

aplicação de testes psicológicos e particularmente no Método de Rorschach no Sistema 

Compreensivo. 

Após todas estas etapas, que em todos os casos foram feitos em sessão 

única, foi aplicado um questionário preenchido pelo próprio participante, para verificar 
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o nível sócio econômico. Em virtude da natureza da pesquisa os participantes 

entenderam e concordaram com os motivos de não ocorrer devolutiva ou laudo 

decorrente das informações obtidas. 

 

Procedimento para coleta e análise dos dados  

Antes da aplicação dos testes os participantes da pesquisa foram convidados 

quando estavam nos campus das instituições de ensino superior, os que aceitavam eram 

entrevistados para que se pudesse saber se satisfaziam os critérios de cada um dos 

grupos descritos anteriormente. Os participantes deveriam estar de acordo com os 

propósitos da pesquisa e expressar esta concordância assinando o termo de 

consentimento livre e esclarecido (Anexo A). O Método de Rorschach foi realizado em 

conformidade com as instruções apontadas no manual de Exner (1999) e nas recentes 

atualizações para a população brasileira de Nascimento (2010). 

Após a coleta de dados o Rorschach foi analisado conforme as instruções 

especificadas no manual de Exner (1999) e Nascimento (2010). Quanto aos indicadores 

clínicos de depressão, que eventualmente possam no Rorschach, estes também foram 

comparados aos critérios da OMS (1993) para Transtornos do humor (afetivos). Dentre 

estes transtornos estão os transtornos depressivos. Para analisar um protocolo de 

Rorschach é necessário comprovar previamente a sua validade. Esta é dada por duas 

características: Números de respostas (R); Proporção de Forma Pura (Lambda). Após 

esta fase se procedeu à revisão de constelações e índices, mas ao contrário de processo 

psicodiagnósticos eles não foram objeto primordial de discussão neste momento. As 

atenções estiveram voltadas especificamente para o Índice de Depressão (Exner & 

Sendín, 1999; Nascimento, 2010). 

Para a análise dos protocolos foi utilizado dois juízes para a avaliação do 

Rorschach, não existiu necessidade da realização de treinamento, por se tratarem, os 

juízes, de profissionais com experiência anterior na correção do Rorschach no Sistema 

Compreensivo. A concordância entre os dois juízes foi de 94% e os casos de 

divergência eram analisados e desempatados pelo autor do estudo. As maiores 

divergências encontradas se referem a alguns códigos especiais, estes códigos não 

participavam das variáveis analisadas neste momento, entende-se que esta questão não 

interfere nos resultados e análises. 

Após todas estas correções foram criados bancos de dados eletrônicos no 

Statistical Package for the Social Sciences – SPSS, versão 13 para Windows, no qual se 
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listaram as variáveis em análise. Após a organização dos bancos de dados foram 

realizadas as análises estatísticas. Como esta era uma questão importante em avaliação 

psicológica, principalmente quando se refere aos testes psicológicos procurou-se avaliar 

a intensidade das correlações. O critério adotado foi o sistema de classificação proposto 

por Dancey e Reidy (2006) que permite avaliar o grau de relacionamento entre as 

avaliações realizadas e classificá-las como perfeitas quando apresentam valores iguais à 

+ 1 ou - 1, como fortes quando os valores situam-se entre + 0,90 a + 0,70 e - 0,90 a - 

0,70, como moderadas se os valores estiverem entre + 0,60 a + 0,40 e - 0,60 e - 0,40, 

como fracas quando os valores se apresentam entre + 0,30 a + 0,10 e - 0,30 e - 0,10 e, 

correlações com valor zero (0) são consideradas como nulas, indicando ausência de 

correlação (Alves et al, 2010). 

Adotou-se como critério mínimo para indicar as correlações o valor de 0,60 

(positivo ou negativo) de correlação, ou seja, correlações moderadas. Correlações 

inferiores a 0,60 indicam falta de clareza e objetividade, com a necessidade de 

redefinição dos grupamentos, dos valores de referência ou das variáveis analisadas 

(Alves et al, 2010). Depois foram verificados se as distribuições são normais ou não 

para a análise de comparação das médias. Quando a distribuição é normal, pois se supõe 

que são dados provenientes de uma população com distribuição de forma teórica 

conhecida, Paes (2009), aponta que os métodos paramétricos assumem que houve uma 

distribuição normal e a análise foi realizada pelo teste t de Student. Já quando a análise 

preliminar constatou que a distribuição normal não pode ser assumida a alternativa não 

paramétrica que foi utilizada foi a análise pelo teste de Mann-Whitney. Apesar das 

medidas paramétricas serem mais robustas que as não paramétricas esta é a única 

alternativa quando existe muita variabilidade nos resultados (Paes, 2009). 

 

Resultados e discussão 

A amostra de dependentes de cigarro ficou composta com nove homens (30%) e 

21 mulheres (70%), com idade média de 21 anos, variando entre 17 e 33 anos. Já o 

grupo de não fumantes ficou composto por quatro homens (13%) e 26 mulheres (87%), 

com idade média de 22 anos, variando entre 20 e 36 anos. No somatório dos dois grupos 

tem-se 22% de homens (n = 13) e 87 % de mulheres (n = 47).  Importante ressaltar que 

estes são os sujeitos, que aceitaram participar deste estudo e compareceram na data e 

horário estabelecido, já que muitos, num primeiro momento aceitavam participar, mas 

não compareciam no horário marcado. Alguns candidatos a participar do estudo foram 
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dispensados por já terem feito algum tratamento para depressão ou outro transtorno 

mental. Eles eram entrevistados, assim como os outros, mas ao final da entrevista o 

processo era gentilmente encerrado, sem a aplicação do Rorschach. Mesmo que não 

houvesse certeza sobre o diagnóstico a questão relativa a ter feito algum tratamento para 

transtornos mentais, mesmo que por período curto de tempo foi considerado como 

critério de exclusão. Na Tabela 1 são apresentadas as frequências absolutas do Índice de 

Depressão. 

 

Tabela 1. Frequência absoluta de indivíduos fumantes e não fumantes positivos no 

Índice de Depressão (DEPI) 

    

Grupos Fumantes Não fumantes Total 

    

DEPI positiva (5) 8 5 13 

DEPI negativa (5) 22 25 47 

DEPI positiva (6) 3 1 4 

DEPI negativa (6) 27 29 56 

Não Significativo igual ou maior que 5 (p = 0,35) e igual maior que 6 (p = 0,30)  

 

Algumas análises podem ser realizadas com os dados apontados na Tabela 1. Os 

casos que apresentam a DEPI positiva maior ou igual a cinco, são, em 35% das vezes, 

não significativos. Quando a DEPI é maior ou igual a seis este índice cai para 30%. 

Com isto pode se entender que em 65% e 70 % das vezes, respectivamente, os grupos 

apresentam diferenças significativas. Podendo indicar que a DEPI não expressa uma 

característica específica do grupo estudado ou do grupo controle, mas da amostra como 

um todo. 

A seguir, na Tabela 2, são apresentadas e analisadas cada uma das variáveis do 

Índice de Depressão (DEPI), buscando aprofundar a discussão sobre os indicadores 

psíquicos do funcionamento dos jovens, dependentes de cigarro ou não e amostra total. 

Todos os dados são comparados com estudos comparativos do Sistema Compreensivo 

publicados no Brasil (Nascimento, 2010), em estudo normativo com 409 sujeitos do 

Estado de São Paulo e estudo de Exner (1999), realizado com 700 não pacientes. 
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Tabela 2. Frequência e porcentagem dos valores do Índice de Depressão (DEPI) de 

cada grupo em comparação com estudos normativos 

Variável 

do DEPI 

 

Fumantes 

Não 

Fumantes 

 

Total 

Nascimento 

(2010) 

Exner 

(1999) 

     

      

Soma V 0,20* 0,50 0,35 0,37 0,26 

FD 1,23 1,33 1,28 0,61 1,16 

Mistos Cor Sombr. 0,37 0,73 0,55 0,36 0,46 

S 2,73 2,80 2,77 1,76 1,47 

3r + (2) / R 0,38 0,40 0,39 0,37 0,39 

Fr + rF 0,47 0,93 0,70 0,46 0,08 

Afr 0,52 0,60 0,56 0,55 0,69 

Det. Mistos 3,20 4,47 3,83 3,01 5,16 

Soma Sombreado 3,30* 5,13 4,22 3,62 3,39 

FM + m 5,50 5,63 5,57 4,89 4,82 

Soma C’ 1,60 1,30 1,45 1,18 1,53 

MOR 0,97 1,27 1,12 0,90 0,70 

Intelect. 2,80 2,90 2,85 1,90 1,56 

COP 0,80 0,73 0,77 0,68 2,07 

Isolamento/R 0,13* 0,21 0,17 0,22 0,20 

* Significativo a 0,05. 

Como pode ser observada, a Tabela 2 traz uma série de informações 

sobre cada uma das variáveis que compõe o DEPI. Neste momento são discutidos os 

três itens que foram significativos a 0,05. Todas as médias foram verificadas para saber 

se as distribuições são normais ou não para posterior análise. Quando as distribuições 

foram normais, foi realizado o teste t de Student. Isto aconteceu com a variável da DEPI 

Soma Sombreado (3,30 Fumantes em relação a 5,13 dos Não Fumantes), que se refere à 

soma de sombreado e de cor acromática. Já quando a análise preliminar se constatou 

que a distribuição normal não pode ser assumida a alternativa não paramétrica que foi 

utilizada foi à análise pelo teste de Mann-Whitney. Isto ocorreu com as variáveis da 

DEPI Soma V (0,20 Fumantes em relação a 0,50 dos Não Fumantes), que se referem à 
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soma das respostas de Vista e ao Índice de Isolamento – Isolamento/R (0,13 Fumantes 

em relação a 0,21 dos Não Fumantes). 

Os grupos estudados, Fumantes e o grupo controle (Não Fumantes) não 

pode ter suas médias comparadas com os estudos de Nascimento (2010) ou Exner 

(1999), por não se ter, neste momento, os valores individuais que compõe a amostra 

destes autores. A seguir estas três variáveis são discutidas detalhadamente. 

As respostas de Vista (Soma V) são as que apresentam características de 

sombreado usadas para criar uma impressão de dimensionalidade ou profundidade. 

Somadas, apresentam importância interpretativa, são mais estáveis e estão relacionadas 

com o processo de inspeção de si mesmo, além de indicar sofrimento emocional. As 

respostas de Vista (V) mostram uma atitude de introspecção ruminadora por parte do 

indivíduo, evidenciando a tendência a perceber características próprias de forma 

negativa. Os não fumantes são os que apresentam uma maior média (0,50) que todos os 

outros índices disponíveis, mas principalmente, estão num valor bem mais elevado que 

a média dos fumantes (0,20). Deste modo pode se dizer que os fumantes utilizam menos 

da introspecção. 

Já na Soma de Sombreado e de Cor Acromática - Soma Sombreado, 

novamente tem-se uma variável com características significativas entre os grupos 

estudados (Fumantes) e o grupo controle (não fumantes). Na Tabela 2 os dados apontam 

que esta variável é bem mais saliente entre os não fumantes (5,13), quando comparados 

com os fumantes (3,30). Constituindo o lado direito da experiência de base (eb) 

representa a estimulação que os indivíduos não fumantes sofrem com disparadores 

internos de tensão do tipo ideacional, que podem interferir no curso do pensamento 

deliberado, ou seja, eles controlam menos o início ou o fim de suas atividades 

voluntárias (ações). Aumentado como aqui se apresenta é possível pensar numa 

sobrecarga emocional que predispõe a condutas impulsivas. Aparentemente os jovens 

universitários não fumantes estão mais invadidos por estes processos emocionais e não 

conseguem deter esta situação por sua vontade. 

A última variável apresentada na Tabela 2 de maneira significativa a 0,05 

é o Índice de Isolamento. Na análise desta variável relacionada com a percepção do 

meio interpessoal, os jovens universitários não fumantes, aparentemente, percebem o 

meio social (0,21) do mesmo modo que a população do Estado de São Paulo ou a 

população americana (0,20), mas de maneira diferenciada dos fumantes (0,13). Este 

índice se relaciona com o isolamento e o retraimento social, podendo informar como o 
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indivíduo percebe o meio social e consequentemente como se relaciona com ele.  Nos 

níveis apresentados pelos estudantes fumantes, estes apresentam uma característica 

distinta no que se refere a estarem envolvidos nas interações sociais. 

 

Considerações finais  

Este trabalho buscou aprofundar o conhecimento sobre o Tabagismo e a 

Depressão. Dois problemas de saúde pública e que encontram campo fértil de debate na 

Psicologia e áreas da saúde afins. Alguns aportes teóricos buscaram elucidar algumas 

questões, houve um aprofundamento nos critérios diagnósticos e em teorias psicológicas 

que discutiam estes temas. As questões relativas ao indivíduo, ao isolamento social, a 

busca de prazer constante e imediato, os vínculos familiares e suas novas configurações 

foram abordadas, pois compõem o cenário onde o indivíduo se vincula e repercute suas 

vivências afetivas. 

O meio de investigação privilegiado neste momento foi o Método de 

Rorschach. À guisa de considerações finais algumas questões são destacadas. O Método 

de Rorschach, neste estudo, serviu como importante ponto de partida para todas as 

análises realizadas. Entendeu-se como importante que o DEPI, ora seja relacionado aos 

transtornos afetivos ou depressão, ora somente à depressão, não se tendo clareza de 

quando uma situação é diferente da outra, quando o índice é utilizado. A questão merece 

uma discussão específica posterior. A despeito disto, em geral, o DEPI é sempre 

referido como um índice de depressão como o próprio nome diz. Dentro deste espectro 

que ele foi utilizado e suas variáveis analisadas ao longo do trabalho. Mas não se deve 

esquecer que os quadros maníacos são parte dos transtornos do humor ou afetivos. 

Resumidamente, os fumantes são menos introspectivos, sofrem menos, 

são menos impulsivos e menos isolados. O que significa isto? Que refletem menos e 

estão mais anestesiados que o grupo controle (não fumantes)? Autores diversos apontam 

que o deprimido reprime suas ideias, não conseguem externar seus sentimentos ou 

interagir. Neste sentido, fumar pode ser entendido com uma forma de enfrentamento, 

adotado por este grupo, para esta situação. Uma maneira de não lidar com a carga 

afetiva. 

O quadro de menor introspecção, menos impulsividade e menor 

isolamento podem ser expressões de dificuldades em vivenciar suas emoções e 

aparentarem retardo psicomotor. Estas características do funcionamento psíquico 

poderiam ser enfatizadas nos processos terapêuticos. Um acompanhamento destes 
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indicadores poderia trazer subsídios para uma melhor compreensão destas questões. 

Todas estas ilações apontam que outros estudos poderiam ser realizados, principalmente 

estudos longitudinais, com a possibilidade de se verificar como ocorre o processo de 

desenvolvimento destes jovens, assim como o andamento destes indicadores do 

funcionamento psíquico. A questão do tamanho da amostra também merece 

comentários, um grupo maior poderia auxiliar a verificar com mais detalhamento as 

correlações aqui apontadas. Os dados iniciais são promissores e incutem a expectativa 

de que outros trabalhos abordem as questões aqui apontadas. 
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Contribuições do Teste de Rorschach para investigação  

de suspeita de abuso sexual 

 

Guilherme Nogueira 

 (UFG) 

Otília A. M. Loth  

(PUC Goiás) 

Alexandre C. B. Herênio 

 (PUC Goiás) 

Janyny Rodrigues de Sousa 

 (UFG) 

 

 

Definição da violência contra a criança e o adolescente 
 

A violência não é um fenômeno recente na história, uma vez que sempre esteve 

presente nos diversos processos civilizatórios, e, também, é parte constituinte 

das culturas e sociedades ocidentais desde seus primórdios na Antiguidade, já 

que seu uso era justificado por “uma causa maior”. No Brasil, a partir da 

década de 80, a violência tem adquirido maior foco e visibilidade, sendo 

preocupação para o poder público e objeto de estudos científicos das Ciências 

Humanas e Sociais, como um todo, e Saúde Pública (Hayeck, 2009). 

 

O Ministério da Saúde do Brasil (2001) define violência como “qualquer ação 

ou omissão realizadas por indivíduos, grupos, classes, nações que ocasionam danos 

físicos, emocionais, morais, espirituais a si próprios ou aos outros”. 

A posição da violência no que tange crianças e adolescentes no Brasil é ainda 

agravada pelas estatísticas superficiais, praticamente episódicas, que ressaltam a 

incidência do fenômeno e abordam apenas de algumas modalidades (violência física e 

sexual), enquanto outras continuam camufladas (violência psicológica e negligência) 

(Ramos et al, 2007). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera a violência contra 

crianças e adolescentes como um problema de saúde pública e torna indispensável a 

comunicação dessas ocorrências (desde a suspeita até a confirmação) à uma autoridade 

competente, sendo motivo de penalidade, que chega de multa até detenção, a omissão 
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de tais fatos. Fica claro para muitos profissionais, dentre os quais se inclui o psicólogo, 

a negligência, o abuso sexual, o abandono e a agressão que muitos adolescentes passam, 

mesmo que estas não sejam verbalmente denunciadas por eles, mas são expressas por 

marcas corpóreas ou comportamentos que geram suspeitas de tais ações. Muitos desses 

profissionais ficam entre a Ética do sigilo profissional e fazer a denúncia, todavia o 

dever ético é bem claro ao dizer que o sigilo profissional não deve ser quebrado por 

causas levianas, mas, por justa causa, é dever do profissional comunicar a uma 

autoridade suas suspeitas (Brasil, 2006). 

Conforme o ECA a violência pode ser definida em alguns tipos, tanto em 

gravidade quanto em modalidade. Essa divisão consiste em violência física, violência 

psicológica, violência por negligência e por último a violência sexual (Brasil, 2006). 

 

O abuso sexual contra crianças e adolescentes 

O abuso sexual é uma das faces mais perversas da violência praticada contra a 

criança e o adolescente. Azevedo e Guerra (1989) explicam que este é ato ou jogo 

sexual, que pode ser tanto de uma relação heterossexual quanto homossexual, em que 

um ou mais adultos provocam ou obtém estímulos sexuais de um indivíduo menor de 18 

anos. 

No Brasil foi só na década de 80, que o abuso sexual dentro da família se 

tornou público por meio de campanhas isoladas promovidas por delegacias e 

instituições de proteção à criança e ao adolescente. Entretanto, a maior visibilidade a 

respeito do assunto se deu apenas nas últimas décadas, com a implantação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA). Nele a criança e o adolescente são visto como 

sujeitos portadores de direitos e com prioridade no atendimento. Porém, as práticas de 

abusos sexuais estiveram sempre presentes em toda a história e classes sociais. (Aded et 

al, 2006; Azambuja, 2004; Daltoé-Cezar, 2007). 

No Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990) é possível verificarmos  

alguns artigos que definem a questão do abuso sexual. Como: 

 

Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar 
ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou 
pornográfico, envolvendo criança ou adolescente - Pena de 4 – 8 
anos. 

Art. 241-C. Simular a participação de criança ou 
adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio 
de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo 
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ou qualquer outra forma de representação visual – Pena de 1 a 3 
anos. 

Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, 
por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com 
ela aticar ato libidinoso- Pena de 1 a 3 anos. 

Art. 241-E. Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a 
expressão "cena de sexo explícito ou pornográfico" compreende 
qualquer situação que envolva criança ou adolescente em 
atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição 
dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins 
primordialmente sexuais. 

Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente, como tais 
definidos no caput do art. 2º desta Lei, à prostituição ou à 
exploração sexual – Pena de 4 a 12 anos. 

 

“Uma vez que a prática do abuso sexual apresenta complexidade e vários 

fatores envolvidos que podem ser impactantes, crianças e adolescentes podem 

desenvolver, além de sintomas físicos,  sintomas  psicológicos,  que  podem  

envolver  quadros  psicopatológicos (depressão, transtorno de ansiedade, 

dissociativos e alimentares, transtorno de estresse pós-traumático, entre 

outros), mudanças comportamentais (como abuso de substâncias, fugas, 

isolamento social, agressividade), alterações cognitivas (por exemplo, mudança 

no foco de atenção, refúgio na fantasia, crenças distorcidas) e emoções 

distorcidas (medo, vergonha, culpa, ansiedade, raiva, tristeza e irritação) 

(Habigzang et al, 2008). Ao tentar responder a questão da saúde pública, os 

profissionais envolvidos devem enfrentar os  aspectos  morais  da  sua  

intervenção. Os profissionais  encontram-se  frente o desafio de evitar formas 

traumáticas de intervenção, sem, contudo, resvalar em negligência,  que é a 

forma como a temática violência contra crianças tem sido tratada no Brasil, 

salvas raras exceções.” (Ferreira & Scharamm, 2000). 

 

 

A perícia psicológica do abuso sexual por meio do Teste de Rorschach 

O Conselho Federal de Psicologia (CFP) na resolução 008/2010 especifica a 

atuação do profissional psicólogo como perito e que este pode dispor de técnicas como 

observações, entrevistas, visitas domiciliares e institucionais, teste psicológicos, 

recursos lúdicos bem como outros métodos que sejam aprovados pelo CFP para que 

auxilie processos judiciais (CFP, 2010). Em condições de perícia de casos de abuso 

sexual contra crianças e adolescentes, o profissional possui importante papel de escuta e 

psicodiagnóstico frente demandas jurídicas. 

Machado (2005) afirma que o uso de testes psicológicos não é um consenso na 

perícia psicológica, uma vez que estes não identificam de fato o abuso sexual. Desta 

forma, quando o profissional utiliza algum teste, este serve para comparar o perfil de 

personalidade ou sintomas do indivíduo avaliado em relação aos resultados de crianças 
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e adolescentes vitimadas para verificar a plausibilidade da ocorrência do abuso. 

Contudo adentra-se, outra vez a competência profissional, pois nem todo abuso deixa 

marcas psíquicas aparentes ou que sejam mensuráveis pelos testes psicológicos. 

Os métodos projetivos são muito utilizados para interpretação, principalmente, 

da personalidade, já que são, em geral, tarefas relativamente pouco ou, até mesmo, não 

estruturadas, permitindo que o examinando tenha uma variedade vasta de respostas 

possíveis e total liberdade de manifestar sua fantasia. Assim, os examinandos 

praticamente não se dão conta do tipo de interpretação psicológica as quais suas 

respostas serão submetidas, o que pode evitar entrar em contato direto com seus 

traumas, sendo mais sutil na investigação (Fonseca & Capitão, 2005). 

O Teste de Rorschach é muito utilizado no contexto da perícia psicológica. Em 

seu aspecto objetivo/perceptivo, o Rorschach apresenta ao indivíduo uma tarefa de 

solução de problemas, para que se possa explorar sua estruturação cognitiva e afetiva, 

sendo um meio de avaliação de percepção. Já o aspecto subjetivo/associativo do teste 

permite exploração subjetiva de imagens temáticas para o sujeito que pode fazer 

associações livres, o que permite averiguar questões mais profundas e relacionadas ao 

inconsciente. Dessa forma, o Rorschach apresenta características objetivas e subjetivas 

de avaliação, é um método psicométrico e projetivo que explora tanto a estrutura quanto 

a dinâmica da personalidade (Resende, 2008). 

Logo, a administração do Rorschach nas supostas vítimas não permite afirmar 

se houve ou não abuso sexual, mas se permite inferir características da personalidade 

que podem 

ser oriundas de um suposto trauma, o qual pode ter sido o abuso sexual, conforme à 

ideia de Machado (2005). 

Einbender e Friedrich (1989, citado por Scortegagna & Villemor-Amaral, 

2009) comparou respostas do Rorschach de crianças vítimas com crianças não vítimas 

de abuso sexual e pode observar com esse levantamento que as primeiras apresentaram 

com mais frequência conteúdos sexo, mórbido e respostas incomuns. Leifer e seus 

colaboradores (1991, citados por Scortegagna & Villemor-Amaral, 2009) fizeram um 

estudo com meninas vítimas de abuso e observaram respostas de distorção perceptiva 

(X-%), índice de depressão (DEPI) positivo, presença de várias códigos especiais 

devido a verbalizações estranhas, conteúdos incomuns (u), menor número de respostas 

(R) e respostas de objetos penetrando outros. 

Scortegagna e Villemor-Amaral (2012) compararam protocolos de Rorschach, 
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no Sistema Compreensivo, de crianças vítimas e não vítimas de abuso sexual. No 

estudo, averiguou-se que as vítimas apresentaram mais respostas de conteúdo anatômico 

(An), mórbido (MOR), sexual (Sx), sangue (Bl), qualidade formal negativa (FQ-), 

movimento inanimado (m), cor acromática (C’) e sombreado difuso (Y), o que podem 

indicar uma autoimagem distorcida e rebaixada autoestima que prejudica na 

constituição do self das vítimas de abuso sexual. 

De forma geral, este trabalho tem como objetivo comparar o teste de 

Rorschach de duas garotas (8 e 13 anos), que foram submetidas a perícia psicológica 

enquanto ainda era realizado o processo judicial, para averiguar possíveis semelhanças 

entre seus resultados e, também, suas diferenças, verificando se em seus protocolos 

houve elementos que, segundo a literatura, caracterizam o abuso sexual. Estudos como 

esse possibilitam averiguar a fidedignidade desse instrumento para a investigação de 

abuso sexual, o que pode servir de base para se estudar, ou não, possíveis revalidações 

do teste. 

 

Metodologia 

 

Participantes 

Esse estudo conta com a participação de duas garotas que eram supostas 

vítimas de abuso sexual, e, para auxiliar as investigações judiciais, foi solicitada uma 

avaliação psicológica. Para a preservação da identidade das participantes, elas 

receberam os nomes fictícios de Tamires e Laura. 

Tamires, oito anos de idade, e Laura, treze anos de idade, são supostas vítimas 

de abuso sexual. Há relatos das vítimas a outros profissionais de que teriam sofrido 

abuso sexual, 

em que o suposto abusador de Tamires seria o padrasto, enquanto o de Laura seria o pai 

adotivo. Consta, ainda, que as mães teriam conhecimento dessas questões e se 

mostraram omissas. 

 

Instrumentos 

Processo judicial: foi utilizado para obter dados sobre a denúncia e andamento 

das investigações sobre o suposto crime. 

Entrevista semidirigida com os responsáveis: o roteiro foi elaborado pelos 

examinadores. A mãe de Tamires e a conselheira tutelar foram entrevistadas, e 
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conselheira tutelar do abrigo em que se encontrava Laura quem compareceu. Em ambos 

os casos, buscou-se levantar dados sobre a história de vida das garotas, bem como 

buscar detalhes sobre as denúncias de abuso sexual. 

Entrevista semidirigida com as participantes: o roteiro foi também elaborado 

pelos examinadores. Tamires e Laura foram questionadas se sabiam o motivo pela qual 

estavam ali, se havia algo que as perturbava e se estavam confortáveis, isso visando 

buscar inicialmente criar vínculo com o (a) examinador (a). Buscou-se com a entrevista 

conhecer um pouco da história de vida das meninas e comparação entre a vida delas em 

casa com a vida no abrigo. Ao longo da entrevista, sempre que havia oportunidade era 

investigado por meio de questionamentos sutis um possível trauma, mas, se causasse 

qualquer desconforto, logo o assunto era mudado. Ao final da entrevista, as duas 

garotas aceitaram participar das demais atividades que seriam realizadas de bom grado. 

Inventário de Frases no Diagnóstico de Violência Doméstica contra Crianças e 

Adolescentes (IFVD): composto por diversas frases em que a criança ou adolescente 

responde sim (caso vivencie tal experiência) ou não (caso não vivencia tal experiência), 

cujo objetivo é auxiliar na identificação do fenômeno da violência doméstica contra a 

criança e o adolescente, a partir dos transtornos que essa experiência pode trazer 

(cognitivo, emocional, social e comportamental) (Tardivo & Pinto, 2010). 

Teste de Rorschach (Sistema Compreensivo): dez cartões contendo manchas de 

tinta, que, com sua pouca organização, servem como estímulos que permitem o 

indivíduo expressar conteúdos associativos e perceptivos oriundos de seu mundo 

interno. A aplicação e interpretação do teste foram de acordo com o Sistema 

Comprrensivo, cujos princípios padronizados estão descritos nos manuais de Exner 

(2003). 

 

Procedimento 

As duas participantes do estudo eram supostas vítimas de abuso sexual, com 

isso foi expedido pelo Ministério Público e Juíza o pedido de avaliação psicológica à 

Secretaria Municipal de Saúde de uma cidade metropolitana de Goiânia para melhor 

esclarecimento de fatos. O Serviço de Psicologia entrou em contato com o cuidador da 

criança e solicitou autorização para realizar a avaliação psicológica. 

Os responsáveis das crianças assinaram, também, um termo de consentimento 

livre e esclarecido, em que era solicitado pelos pesquisadores analisarem e realizarem 

possíveis estudos com os dados obtidos. Foi-lhes garantido sigilo absoluto, e que os 
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dados seriam usados apenas como forma de aprimorar a investigação de casos de abuso 

sexual. 

A coleta de dados aconteceu em uma sala própria para atendimento e aplicação 

de testes psicológicos. A avaliação psicológica ocorreu da seguinte forma: estudo 

prévio do processo judicial por parte dos examinadores; no dia marcado com cada 

participante, pela manhã foi realizada a entrevista com a garota e aplicação do IFVD, 

após isso a entrevista com o responsável, e, no período da tarde, a aplicação do Teste de 

Rorschach na suposta vítima. 

Com os dados colhidos, foi realizado um estudo comparativo entre as duas 

participantes, em que o foco foi averiguar o Teste de Rorschach, buscando semelhanças 

e diferenças entre ambos, bem como se neles havia os índices apontados na literatura 

pesquisada. 

 

Resultados 

Entrevistas com os pais e/ou cuidadores 

Segundo relatos da Sr.ª Alessandra, mãe de Tamires, a criança teve um 

desenvolvimento neuropsicomotor dentro dos parâmetros da normalidade. A Sr.ª 

Alessandra ficou grávida de Tamires durante o namoro com o pai da criança, a gestação 

foi bem vinda, porém de alto risco. Os pais da criança não chegaram a se casar, 

entretanto, Tamires teve contato constante com o pai e seus familiares paternos, aos dois 

anos e meio seu pai faleceu. Desde que nasceu morou com o avô materno. A Sr.ª 

Alessandra iniciou um novo relacionamento com o atual padrasto de Tamires, quando 

esta ainda era bebê e afirma que sua filha sempre teve um bom relacionamento com o 

padrasto, chamando-o de pai. Há dois anos a Sr.ª Alessandra mudou-se para outra 

cidade, juntamente com o seu esposo, o Sr. Luís, e suas duas outras filhas mais novas. 

Segundo dados do processo penal, o padrasto seria o principal suspeito do abuso sexual, 

entretanto, a mãe afirma que não houve nenhum tipo de abuso por parte do padrasto, 

que sua filha sempre teve o hábito de contar “mentirinhas” e inventar histórias. A mãe 

relata que já foi abusada sexualmente na infância e seu comportamento era totalmente 

diferente. 

A menor Tamires estava em uma casa de abrigo provisório, e foi acompanhada 

por uma conselheira tutelar, que relatou que a criança contou sobre o abuso para uma 

professora, que fez a denúncia ao Conselho Tutelar. Instaurou-se o inquérito e foi 

solicitada a prisão preventiva do padrasto da criança, que no momento da avaliação, 
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estava preso. A conselheira informou que a mãe encontra a filha na escola e igreja e 

pede para que ela pare de relatar essa história sobre o abuso, já que a mãe afirma ser 

mentira. Tamires não falou mais sobre o abuso, por isso a juíza responsável pelo caso 

solicitou uma avaliação para melhor esclarecimento do caso. 

No que se refere ao caso de Laura, a mãe não compareceu para entrevista. A 

menor estava em uma casa de abrigo provisório, e foi levada para a avaliação 

psicológica pela conselheira tutelar, que relatou que a menor denunciou o pai adotivo de 

cometer abuso sexual contra ela, entretanto, começou a negar seu depoimento depois de 

receber visitas da mãe adotiva que, segundo relatos da conselheira, cometia abusos 

psicológicos, dizendo para menor que ela não seria adotada por outra família e ficaria 

naquela instituição até ficar maior e, assim perderia todos os privilégios que tinha em 

casa, tais como, viagens, aparelhos eletrônicos, material escolar diferenciado, entre 

outras coisas. Diante da mudança repentina no depoimento da adolescente, o Ministério 

Público solicitou uma avaliação psicológica, relatando que havia contradições na fala da 

adolescente, bem como na história do caso. A conselheira informou que a menor foi 

adotada pelo casal aos cinco anos de idade e vem morando com eles desde então. A 

criança foi para adoção depois de ter sido abusada sexualmente pelo irmão mais velho, 

sendo que na época foi confirmada a conjunção carnal pelo exame físico. No exame 

físico realizado depois de instaurado o inquérito atual, apontou-se fortes indícios de que 

a adolescente teria tido relações sexuais há menos de um mês. 

 

Entrevistas com as menores 

Tamires apresentou-se na hora marcada, em condições higiênicas adequadas, 

acompanhada de uma conselheira tutelar, que depois de fornecer alguns dados sobre a 

criança, deixou-a a sós com a examinadora. Com a examinadora, a criança mostrou-se 

inicialmente tímida, evitando contato visual, respondendo brevemente o que lhe era 

perguntado. No decorrer da avaliação mostrou-se mais a vontade, mas sempre com 

muito receio de falar sobre sua mãe e, principalmente, sobre o padrasto e o assunto do 

possível abuso. Tamires iniciou dizendo que estava morando na “Casa-lar”, que gostava 

muito de lá e que não gostaria de voltar para sua casa, apesar da saudade que tem de 

suas irmãs. A criança relatou que acredita que sua mãe não gosta dela e que defende o 

seu padrasto. Afirmou que não gosta do padrasto, pois ele a maltrata e a acusa de não 

cuidar bem de suas irmãs. Ao ser questionada se ele fazia outras coisas que ela também 

não gostava, Tamires abaixou a cabeça, mostrou-se muito incomodada e respondeu que 
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sim, mas resistiu em contar detalhes. A criança disse que estava cursando o 3º ano do 

ensino fundamental e que gostava de ir à escola. Ao final, aceitou realizar as atividades, 

mostrando-se colaborativa durante todo o processo. 

Laura apresentou-se na hora marcada, em condições higiênicas adequadas, 

acompanhada de uma conselheira tutelar, que depois de fornecer alguns dados sobre a 

criança, deixou-a a sós com o examinador. Desde o início da sessão, ela evitou contato 

visual, mantendo, na maior parte do tempo, uma postura evitativa. Quando questionada 

sobre o motivo de estar ali, Laura teve sua primeira exaltação de humor e foi enfática ao 

dizer que tudo era culpa de uma prima, que fizera uma denúncia caluniosa, pois queria 

destruir sua família. Entretanto, a examinanda não conseguiu articular argumentos 

contundentes que justificassem a atitude caluniosa de sua prima. Sem nenhuma 

alteração aparente de humor, Laura contou que seu irmão biológico, que era mais velho, 

lhe abusava sexualmente, e sua mãe biológica era usuária de drogas e se prostituía. 

Quando tinha cinco anos, foi para um abrigo, e logo foi adotada. Está com a família 

atual há aproximadamente sete anos, e que o irmão adotivo, Samuel, por quem ela tem 

grande carinho, fora adotado quando tinha um ano e estava com a família há quatro 

anos. Laura afirma que tem um bom relacionamento familiar, principalmente com o pai. 

Disse que este bate nela e no irmão algumas vezes para corrigi-los, mas isso apenas 

quando ela não faz alguma tarefa ou quando o irmão faz bagunça. Todavia é com o pai 

que Laura conversa mais a vontade, já que com a mãe, praticamente, não conversa. Ao 

falar sobre amizades, disse ter contato com amigos do abrigo, da rua, da escola. Tem 

algumas “paqueras” com garotos da sua idade, mas não tem contato íntimo com 

nenhum deles. Ao final, aceitou participar das atividades, e mostrou-se colaborativa 

com o processo. 

 

Inventário de Frases no Diagnostico de Violência Doméstica contra Crianças e 

Adolescentes – IFVD 

Os resultados apresentados por Laura e Tamires nesse instrumento apontaram 

indícios de que as menores eram vítimas de violência doméstica (Total= 28 e 26, 

respectivamente). O desempenho de Laura neste inventário indica que os aspectos 

emocionais (pesadelos, insegurança, ansiedade e baixa autoestima provocadas por 

mensagens contraditórias emitidas especialmente por suas figuras parentais) e 

cognitivos (disfunção de percepção de si e da realidade, falta de memória, falha de 

atenção e concentração) estão alterados. O desempenho de Tamires aponta que os 
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aspectos emocionais (pesadelos, insegurança, ansiedade e baixa autoestima provocadas 

por mensagens contraditórias emitidas 

especialmente por suas figuras parentais - mãe e padrasto) e sociais (isolamento, 

conflitos familiares e pseudomaturidade) são os mais prejudicados. 

 

Teste de Rorschach (SC) 

Os testes de Tamires e Laura continham um número de respostas suficientes 

para subsidiar interpretações válidas e confiáveis (R= 43, R= 17, respectivamente, e 

sem rejeições). De forma geral, foram avaliados os aspectos cognitivos, afetivos, 

autopercepção, os relacionamentos interpessoais e capacidade de controle e manejo do 

estresse das examinandas. Serão expostos a seguir os aspectos mais significativos. 

No que tange aos aspectos cognitivos, os resultados do módulo de mediação 

apontaram que Laura e Tamires têm uma percepção um pouco distorcida em algumas 

situações, podendo fazer interpretações equivocadas da realidade, de suas ações e das 

ações dos outros (XA%=0,65; X-%=0,35, em ambas). Laura parece ter mais 

dificuldades em perceber a realidade convencional (P=0), enquanto Tamires mostra 

melhor capacidade de perceber as regras do grupo (P=4). Em relação ao processamento, 

as duas garotas parecem ter tendências à meticulosidade e ao perfeccionismo, mostram-

se mais insatisfeitas e inseguras (Zd= +4,5, em ambas). Tamires apresentou o índice de 

hipervigilância positivo, indicando que a criança está investindo considerável energia 

para manter-se em um estado de alerta constante a fim de saber o que está acontecendo 

à sua volta, pois teme que algum mal possa lhe acontecer a qualquer momento. Além 

disso, tende a desconfiar de tudo e todos. No protocolo de Laura houve quatro respostas 

com combinações fabuladas (FABCOM=4, WSum6=16), assinalando falhas na 

atividade de síntese e de julgamento crítico, o que pode ser decorrente de problemas 

afetivos. 

No que se refere aos aspectos afetivos, Laura e Tamires apresentaram respostas 

com projeções de cor (CP=2 e 1, respectivamente), revelando tendências para negar 

afetos desagradáveis, atribuindo qualidades atraentes para situações e eventos que, de 

fato, são desagradáveis e ameaçadores. Tamires apresentou-se suscetível a episódios de 

distúrbio afetivo que envolve muita ansiedade e características depressivas (DEPI 

positivo). Laura mostrou dificuldades em reconhecer, descrever e expressar sentimentos 

(WSumC=0,5), sendo que os afetos ansiogênicos e angustiantes que provocam mal estar 

e desconforto emocional superam o processamento agradável dos sentimentos 
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(SumC’:WSumC=2:0,5). 

No módulo de controle e manejo do estresse, Tamires mostrou-se capaz de 

manter o controle de suas condutas e não sobrecarregar-se (NotaD=0 e AdjD=0), 

apresentando muitos recursos eficientes para lidar com as demandas diárias (EB=4:6). 

Laura parece ter mais dificuldades em lidar com o estresse, mostrando-se uma pessoa 

ansiosa e com baixa resistência à frustração, sendo que atualmente está lidando com 

mais estresse que o habitual (D=-2; AdjD=-1). 

Em relação a auto percepção e relacionamento interpessoal, Tamires parece se 

comparar desfavoravelmente em relação aos outros (V=1), levando-a a realizar muitas 

autocríticas negativas. Tamires apresenta capacidade limitada de se identificar com 

pessoas reais em sua vida (H:(H)+Hd+(Hd)=3:15), o que a torna suscetível a 

estabelecer relações mais tensas e distantes (GHR:PHR=2:16). A criança revela-se 

passiva e aquiescente em seus relacionamentos interpessoais, ou seja, tende à submissão 

e subserviência em relação ao outro (a:p=1:6). Laura mostra indícios de baixa auto 

estima (Ego=0,33), entretanto, parece perceber a si mesmo e aos outros de forma 

realística (H:(H)+Hd+(Hd)=5:3), tendendo a manter relações agradáveis e livres de 

confusão (GHR:PHR=6:4) com uma postura colaborativa (COP=5; AG=2). 

 

Discussão 

O objetivo deste trabalho foi apresentar e analisar os resultados no Teste de 

Rorschach de duas menores, supostas vítimas de abuso sexual, que foram submetidas a 

uma avaliação psicológica, bem como, comparar os resultados das garotas com os de 

outras crianças vítimas de abuso sexual, conforme estudos encontrados na literatura. 

De forma geral, percebeu-se que as duas garotas avaliadas apresentaram alguns 

resultados semelhantes entre si e outros consideravelmente divergentes, sendo que 

ambos os resultados corroboram dados da literatura. 

Os dados coletados com os pais e/ou cuidadores mostraram que, 

aparentemente, as menores não tiverem intercorrências significativas no 

desenvolvimento neuropsicomotor. Ambas as mães não acreditavam que o abuso havia 

ocorrido e há relatos que pressionavam psicologicamente suas filhas a reverem o 

discurso. Nos dois casos, o suposto abuso foi cometido por um familiar próximo. 

Em relação ao IFVD, as duas menores tiverem resultados semelhantes aos de 

crianças que sofreram violência doméstica. Tamires e Laura apresentaram alterações 

emocionais, sendo que além destas, Laura apresentou alterações cognitivas e Tamires 
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alterações sociais. Esses dados estão parecem convergir com os dados do Rorschach, 

visto que ambas apresentaram dificuldades nos aspectos emocionais e Laura apresentou 

mais comprometimentos nos aspectos cognitivos, enquanto Tamires mais 

comprometimentos nas relações interpessoais. 

Quanto aos afetos, houve presença de CP nos protocolos das duas garotas, o que 

indica certa simplicidade emocional pela qual procura-se encobrir sentimentos 

disfóricos por emoções eufóricas não reais. Esse padrão de negação pode ajudar as 

pessoas a manter bom ânimo e esperança em tempos de muitas atribulações. No entanto, 

este mecanismo artificial de alegria forçada é, frequentemente, uma defesa frágil, que se 

desmorona rapidamente quando desafiada. Ambas apresentaram respostas de C’, o que 

indica tristeza e possível constrição afetiva. Tamires apresentou o DEPI positivo, e este 

índice está mais relacionado a quadros depressivos persistentes, o que pode indicar que 

os problemas de Tamires não são atuais. Laura apresentou dificuldades para reconhecer, 

descrever e expressar sentimentos (WSumC=0,5), parece que ela luta para conter 

emoções que lhe são angustiantes, o que pode ocasionar somatizações. A presença de C’ 

e DEPI positivo é compatível com os resultados encontrados na literatura (Scortegagna 

& Villemor-Amaral, 2012). 

Laura e Tamires apresentaram dificuldades na percepção convencional (X-

%=0,35), elas podem ter uma percepção equivocada da realidade, percebendo de forma 

errônea a si mesmas e aos outros. Há indícios de que Laura tem mais dificuldade em 

reconhecer as normas do grupo (P=0), o que pode estar relacionado com um 

autocentramento, evitando entrar em contato com questões óbvias. As duas garotas 

mostraram-se mais hiperincorporadoras, com tendência à meticulosidade e ao 

perfeccionismo (Zd=+4,5). Além disso, no protocolo de Laura houve quatro respostas 

de combinações fabuladas (FAB=4), ou seja, percepção distorcida da forma como 

ocorrem as relações interpessoais. A presença de FQ- aumentada e códigos especiais 

corrobora estudos anteriores (Scortegagna & Villemor-Amaral, 2009). 

No que tange aos relacionamentos interpessoais, Laura parece ter boas 

habilidades, conseguindo perceber o outro de forma realística, estabelecendo relações 

mais cooperativas e livres de confusão, entretanto, Tamires mostra dificuldades para 

perceber o outro e a si mesma, o que pode lhe causa mal-estar (H<(H)+Hd+(Hd)); bem 

como aparenta ter uma visão mais pessimista das pessoas (GHR<PHR), HVI dela 

também foi positivo o que sugere desconfiança da ajuda de outras pessoas, o que não é 

usual em crianças. 
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Quando o abuso sexual ocorre no contexto familiar, como foi o caso de 

Tamires e Laura, este pode ser desencadeado e mantido por uma complexa dinâmica. O 

abusador pode se utilizar de seu papel de confiança para, de forma sutil, iniciar o abuso 

sexual. A criança pode demorar a perceber que essa interação é abusiva e, por isso, não 

a revela a ninguém. Com o passar do tempo, o abuso torna-se mais explícito e o silêncio 

passa a ser conquistado por meio de barganhas e ameaças, podendo, assim, durar meses 

ou anos e que seja muito difícil a denúncia, uma vez que a criança fica adaptada à 

situação abusiva (Habigzang et al, 2008). 

Isso parece condizer com os sentimentos de culpa e remorso que Tamires parece 

estar vivenciando, e por apresentar tendências para autocríticas negativas. No protocolo 

de Laura há indícios de que ela esteja prestando pouca atenção em si mesma, o que é 

indicativo de baixa autoestima, o que também pode ser decorrente de uma frustração 

duradoura. 

 

Considerações Finais 

Apesar das singularidades no desempenho no Teste de Rorschach das 

participantes, há algumas semelhanças significativas entre os casos, bem como 

características que corroboram os estudos anteriores, que parecem contribuir para o 

esclarecimento do caso de abuso. 

Cada vítima de abuso sexual vivencia essa experiência de uma forma singular, 

por isso há tantos sintomas que sugerem o abuso, o que não indica que toda vítima terá 

todos eles. A história de vida de cada sujeito também ajuda-nos a entender, 

parcialmente, alguns aspectos de seu modo de ser. Por isso, podemos notar diferenças 

nos protocolos de Tamires e Laura, devido à singularidade da vivência do trauma e do 

histórico de cada uma. 

Conclui-se que o Teste de Rorschach mostrou-se útil para o esclarecimento da 

dinâmica da personalidade de cada participante, o que permitiu aos examinadores 

obterem hipóteses diagnósticas consistentes para a avaliação psicológica de cada caso, 

bem como averiguarem que os dados obtidos corroboraram com a literatura pesquisada. 
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Introdução 

A personalidade compõe-se de características dinâmicas determinantes do 

pensamento e do comportamento de cada sujeito. Seu desenvolvimento ocorre por meio 

da interação entre aspectos internos do sujeito que influenciam seu comportamento em 

relação com o meio durante o seu desenvolvimento. Como também ocorrem influências 

do ambiente físico e social em que o sujeito vive, pode-se refletir que uma pessoa 

violenta pode ter sofrido algum tipo de violência durante o seu desenvolvimento. 

São muitos os fatores que levam uma pessoa a cometer um crime como: 

oportunidade, necessidade econômica, distúrbios psicológicos, falta de segurança, 

incitação à violência pela mídia ou por outros criminosos, entre outros. Como relatam 

Silva, Dias, Vieira e Pinheiro (2010) pessoas expostas a ambientes que favorecem a 

violência como uso de drogas, internet, programas de televisão e filmes, podem se 

tornar mais violentas durante o seu desenvolvimento. Ainda podem ser citados como 

fatores que predispõem ao abuso de drogas: contato com familiares etilistas e drogaditos 

que agem com autoridade ou permissividade; amigos usuários de drogas; presença de 

comportamentos antissociais; baixa autoestima; acesso fácil às drogas e história de 

abuso sexual. 

“Violência vem do latim violentia, que significa violência, caráter violento ou 

bravio, força” (Michaud, 1989, p.8). Pode-se definir violência, como um ato de agressão 

física, psicológica e moral contra outra pessoa a fim de lhe causar danos. Existem vários 

tipos de violência,: violência verbal, física, psicológica, mas todos os tipos de violência 

que envolvem um ato de agressão contra qualquer ser humano, independente de sua 

idade, se enquadram na Lei Brasileira de Crimes Contra a Pessoa. Uma das formas mais 

graves de violência é o homicídio, a ação de matar uma pessoa.  
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 Este trabalho consiste em um estudo de caso que teve por objetivo avaliar 

características de personalidade de um indivíduo que praticou um homicídio, 

relacionando com sua história de vida. A identificação dessas características favorece 

maior aproximação para a compreensão do sujeito, possibilitando a identificação de 

suas limitações e de seus recursos psíquicos. 

 

Método 

Esta pesquisa é classificada, em relação aos seus propósitos, como um estudo de 

caso exploratório e descritivo, e não possui um problema ou questão, mas procura-se 

compreender os aspectos da personalidade a partir dos instrumentos de avaliação 

aplicados. O sujeito da pesquisa foi escolhido adotando-se um procedimento de amostra 

de conveniência. O participante realizou uma ocorrência ao Artigo 121 do Código Penal 

Brasileiro, é do sexo masculino e tem 29 (vinte e oito) anos. 

Foram utilizados como material: Roteiro de Anamnese/Entrevista, O 

Psicodiagnóstico de Rorschach e As Pirâmides Coloridas de Pfister. Segundo 

Nascimento (2011), o método de Rorschach possui grande prestígio entre os 

profissionais, devido às qualidades do método e também às inúmeras pesquisas 

realizadas no decorrer de sua existência; e outro motivo de destaque deste método seria 

sua grande sensibilidade para avaliar a personalidade de forma integrada e dinâmica, ao 

mesmo tempo em que garante muita segurança nos resultados, devido a seus índices de 

fidedignidade, confiabilidade e validade (Cunha, 2000). Este instrumento psicológico 

baseia-se na hipótese projetiva, de que ao procurar organizar uma informação ambígua, 

a pessoa projeta aspectos de sua própria personalidade; possibilitando ao psicólogo 

reconstruir os aspectos da personalidade que levaram às respostas dadas (Pasian, 2000). 

O Teste das Pirâmides Coloridas de Pfister é um instrumento que avalia aspectos 

da personalidade, destacando principalmente a dinâmica afetiva e indicadores relativos 

a habilidades cognitivas do indivíduo (Villemor-Amaral, 2005). É uma técnica não 

verbal, de rápida aplicação, pode ser usada independente da idade ou nível do nível de 

escolaridade. Recentemente foram realizados estudos normativos, de validade e de 

precisão de classificação, o que demonstrou que a técnica constitui um recurso útil nas 

avaliações da personalidade (Villemor-Amaral & Franco, 2011). 

Na tentativa de compreender a personalidade de vários subgrupos patológicos, 

vários pesquisadores procuraram identificar essas características através desses testes, 
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como Jardim-Maran e Pasian (2012) que identificaram as respostas mais frequentes no 

Psicodignóstico de Rorschach para os adultos, que possuem uma personalidade 

formada, e para os adolescentes, que possuem personalidade mais instável. Villemor-

Amaral, Silva e Primi (2002) através do teste Pirâmides Coloridas de Pfister procuraram 

encontrar quais as colocações mais frequentes e uso de cores são encontradas em 

pacientes com Transtorno Obsessivo Compulsivo. Faria (2008) também utilizou o teste 

Pirâmides Coloridas de Pfister em sua pesquisa, mas esta foi realizada a fim de 

identificar quais são os usos mais frequentes nesse teste por pacientes com Transtorno 

Dissociativo de Identidade. Franco e Villemor-Amaral (2012) utilizaram o Pfister para 

avaliar dependentes químicos e identificar dados em comum entre os usuários. Com 

estas pesquisas, é possível considerar as particularidades das respostas para cada 

subgrupo avaliado e assim correlacioná-los ao sujeito avaliado. 

Foi realizado o contato com o sujeito para apresentação do projeto de pesquisa 

para que este decidisse sobre a sua possível participação na mesma. Após o aceite em 

participar, foi marcado o dia com o participante para a realização da entrevista, sendo 

que a aplicação dos instrumentos psicológicos ocorreu em outra data, sendo que o 

primeiro instrumento aplicado foi o Psicodiagnóstico de Rorschach seguido pelo teste 

Pirâmides Coloridas de Pfister. Esses procedimentos foram realizados em uma sala 

privativa em uma Clínica-Escola de uma Universidade na cidade de Ribeirão Preto 

(SP).  

 

Resultados e discussão 

 História de vida 

 O sujeito avaliado tem 29 anos, é do sexo masculino, tem como nível de 

instrução o Ensino Médio Completo e trabalha como pintor. Ele reside com sua mãe, 

seu pai e sua esposa, tem uma irmã mais velha que é casada e não mora com eles. 

Durante o seu desenvolvimento o sujeito afirma que desde pequeno “não sente dor”, 

principalmente quando está nervoso. Relatou que quanto mais nervoso fica, menos dor 

sente, e contou vários episódios de acidentes em casa e de moto em que agiu fria e 

normalmente, mesmo estando machucado. Atualmente, relata que não agride mais as 

pessoas que querem incomodá-lo, ele as ignora e, quando não consegue se controlar, ele 

“soca a parede”. 

 Em relação a seu período escolar, o sujeito relata que sempre foi “arteiro”, mas 

tinha facilidade para aprender, “tanto coisas boas, como coisas ruins”. Na época do 
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colegial, o sujeito presenciava “brigas de bairro” e então, para se defender, conseguiu 

sua primeira arma com um amigo. Ele relata ter muitos amigos, mas no decorrer da 

entrevista, afirma que amigo é “só pai, mãe e irmão”, que os outros são seus amigos só 

nos momentos bons e, dessa forma, ele não confia nas pessoas. Relata também acreditar 

que “amor é só de mãe”, que mulher não ama de verdade, porque se tem uma traição ou 

conhece outro, o “amor dessa esposa acaba”. 

 Como fato marcante, o sujeito relata que nunca esqueceu uma surra que seu pai 

lhe deu quando era criança, a qual ocasionou a perda da sensibilidade de suas pernas, 

além disso, relatou outras situações em que o pai chegava em casa nervoso e batia nele 

sem motivo. 

 O sujeito afirma que adora viver “em adrenalina”, e gosta muito de correr e 

empinar de moto, sempre em alta velocidade, e que já fez isso nas ruas da cidade e com 

pessoas na garupa de sua moto, tendo sofrido vários acidentes. Relata também que em 

acidentes de trânsito, consegue pensar rapidamente em meios para amenizar as 

situações, dizendo que vê tudo “em câmera lenta”. 

 O participante afirmou que não faz uso de bebidas alcoólicas, mas que já usou e 

ainda usa drogas; relatou também que cumpriu pena por tráfico, mas que foi uma 

situação “armada". Relata que já apanhou muito de policiais e que quando apanha, ele 

não abaixa a cabeça, ele revida ou retruca com palavras. Em relação ao crime de 

homicídio, relatou que já cometeu dois até os dias atuais. O primeiro foi em uma briga 

de bairro em ele invadiu uma favela vizinha. Afirmou que fez questão que o homem 

levantasse a cabeça para ver quem iria atirar, então colocou a arma no queixo da pessoa, 

levantou sua cabeça para que o homem olhasse para ele (sujeito) e atirou do queixo em 

direção à cabeça. Ele relata “não ter sentido nada” quando viu o homem morto ou por 

tê-lo matado. O segundo homicídio ocorreu um tempo depois do primeiro, também em 

uma briga, e ele relatou que percebeu pelo som da arma de seu oponente que era uma 

arma de somente oito balas, então “contou os tiros que o cara deu em sua direção” e na 

hora em que ouviu o oitavo tiro, o participante deste estudo de caso saiu de onde estava 

e atirou duas vezes. 

 

Psicodiagnóstico de Rorschach 

 No Psicodiagnóstico de Rorschach o sujeito apresentou 28 respostas. O tempo 

de latência médio (TLM) e o tempo de reação médio (TRM) também foram muito 

aumentados, sugerindo capacidade produtiva acima da média, porém com dificuldade 
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associativa. Também pode caracterizar um “complexo de inteligência”, ou seja, o 

individuo acredita que quanto maior o número de respostas, melhor será a sua avaliação. 

Os modos de apreensão encontrados nas respostas foram a maioria Dd indicando 

esforço de atenção aos estímulos de maneira cautelosa. A ocorrência de respostas Dbl 

aumentadas é sinal de oposição e agressividade, sendo que de acordo com Pasian (2000) 

o alto uso de respostas Dbl é encontrado em quadros antissociais. Para Jardim-Maran e 

Pasian (2012) respostas Dd são mais encontradas em adolescentes, pois estes se apegam 

às minúcias e apreensão de mais detalhes do ambiente e não a uma observação 

generalista dos contextos. 

A síntese quantitativa das respostas indica que o item F% é muito aumentado, 

mas o F+% é diminuído, indicando inibição dos aspectos afetivos, repressão das 

manifestações afetivas, sugere carência de espontaneidade e receio de expressa-lá, 

presente em pessoas rígidas e pouco flexíveis, como também dificuldade de controle do 

pensamento, da atenção e da concentração, Jardim-Maran e Pasian (2012) relatam que 

respostas F+ são encontradas principalmente em protocolos de adolescentes; o valor de 

F+ext% encontrado é baixo (0,46), e conforme aponta Jardim-Maran (2012) o valor de 

F+ext% é significativamente superior em adultos. A síntese qualitativa de A% e H% do 

sujeito estão na média, indicando estereotipia e ideias coletivas necessárias para a vida 

em sociedade, que ocorrem sem a necessidade de reflexão, e adaptação social e 

capacidade de acolhimento, esses fatos relacionam-se diretamente com a capacidade do 

sujeito em estabelecer relação com o semelhante e de se identificar e de se relacionar 

com o outro. 

 Em relação às respostas determinadas pelo movimento, em todo o protocolo o 

sujeito apresentou apenas duas respostas kan, indicando reduzida capacidade de 

interiorização, reflexão e elaboração dos impulsos, bem como atitude afetiva infantil e 

imaturidade afetiva (Jardim-Maran & Pasian, 2012). Também se encontrou 

determinantes FC indicando maior controle racional, contato afetivo mediado pela 

razão, e CF significando afetividade egocêntrica, ou seja, contexto caloroso, mas pouco 

duradouro, irritabilidade, humor instável e instabilidade emocional, estes dois 

determinantes de cor, também são encontrados mais frequentemente, de acordo com 

Jardim-Maran e Pasian (2012) em respostas de adolescentes. Estes dois determinantes 

caracterizam a existência de capacidade de controle racional sobre as emoções, mas 

com possibilidade de emergência de impulsos que a razão pode não conseguir conter. 

Também foram encontradas respostas com determinantes Estompage e Fclob, indicando 
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degradação progressiva do controle que o sujeito exerce sobre sua angústia e depressão, 

mas um impulso de angústia bem integrado e a capacidade de controle da mesma pela 

racionalidade. 

 Em relação aos conteúdos das respostas, a presença de conteúdo Objeto, indica 

tentativa do sujeito de se esconder, se proteger, denotando relações superficiais e gosto 

pela exibição; conteúdo Arte sugere defesa do sujeito contra necessidades e emoções; 

conteúdo Botânico é indicador de infantilidade, enquanto que conteúdo Geográfico 

tanto pode indicar um complexo de inteligência como também estar relacionado ao 

desejo de evasão e de fuga. O conteúdo Fragmento relaciona-se à falta de tentativa de 

elaboração, revelador de elaboração perceptiva primitiva provocando uma resposta de 

forma confusa e indeterminada por parte do sujeito. Para Jardim-Maran e Pasian (2012) 

“os adultos apresentaram número significativamente superior, [...] no número de 

respostas cujos conteúdos foram: Sexo, Anatomia, Arte, Natureza e Fragmento” 

(pp.96). Neste estudo de caso, o participante não apresentou respostas banais, o que 

pode caracterizar extremo questionamento e busca de novas experiências, mas de 

acordo com Jardim-Maran e Pasian (2012) em relação às respostas banais, os adultos 

apresentam um resultado superior, estando relacionado a maior conformidade e padrão 

social compartilhado por adultos. 

 

As Pirâmides Coloridas de Pfister 

 Os aspectos formais das pirâmides estão relacionados com o funcionamento 

cognitivo e as funções de atenção e concentração do avaliado, a Pirâmide I construída 

pelo sujeito se caracteriza pelo aspecto formal de Tapete Puro, onde as cores se dão de 

modo aleatório e foram escolhidas de acordo com as preferências do avaliado, mas que 

formam um conjunto agradável, ela indica um menor grau de desenvolvimento 

emocional, mas com uma possível adaptação emocional a situações cotidianas. A 

construção da Pirâmide II é caracterizada por camadas multicromáticas (cada camada de 

uma cor) tendendo à Matização, pois o sujeito utilizou de diversos tons de uma mesma 

cor em uma escala decrescente, indicando um nível não amadurecimento das emoções e 

manejos defensivos, ou seja, uma personalidade não estabilizada, lábil e vulnerável.  

      A realização da Pirâmide III teve por característica a formação simétrica que 

indica que as cores se distribuem em pares simétricos na horizontal e esse modo sugere 

insegurança, instabilidade interna e busca por equilíbrio mediante comportamento 

cauteloso e prudente, essa pirâmide também tem sinais especiais de furos/mutilação, 
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indicando prováveis alterações do pensamento ou indícios de depressão. De acordo com 

a pesquisa de Villemor-Amaral (2005, pp.123), 

o aumento das formações simétricas foi bastante verificado nos casos de 

pacientes com transtornos de pânico. Esse indicador expressa uma 

tentativa de controle excessivo e uma constante busca de equilíbrio, a fim 

de suprir a insegurança e sentimento de instabilidade interna. 

 E para Villemor-Amaral, Silva e Primi (2002) as formações simétricas são 

indicadores relacionados ao Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), pois ela está 

relacionada a falta de estabilidade emocional e forte tensão interna, além de sentimentos 

de angústia, característicos desse quadro; Villemor-Amaral (2005) complementa que 

pacientes com Transtorno Obsessivo Compulsivo apresentam aumento de formações 

simétricas e diminuição das estruturas simétricas. No caso do participante avaliado, 

pode-se observar que com o decorrer da execução e a familiaridade com o teste, as 

defesas do sujeito diminuíram e revelaram dificuldades emocionais não aparentes, mas 

latentes. 

 Em relação à frequência de cores, identificou-se que as pirâmides criadas pelo  

sujeito apresentam grande frequência de Azul (Az1, Az3 e Az4), Vermelho (Vm1, Vm2 

e Vm3), Verde (Vd1, Vd2 e Vd3) e Violeta (Vi2), isso indica que há possibilidades do 

sujeito em regular ou estabilizar aspectos impulsivos, como também sentimentos de 

inferioridade e insatisfação, característico de uma pessoa rígida, pouco espontânea no 

contato com o ambiente; também há indicadores de irritabilidade, impulsividade e 

agressividade; ansiedade e podendo haver ruptura do equilíbrio interno; ansiedade 

difusa derivada do medo de sentir-se indefeso ou desamparado, insatisfação, medo e 

imprevisibilidade de atitudes. Existem pesquisas sobre o uso das cores nas diversas 

patologias e segundo Villemor-Amaral (2005), o aumento de Vm1 indica dificuldades 

de adaptação à realidade e falta de coesão, sendo encontrado principalmente em pessoas 

com transtorno esquizofrênico e o aumento do uso da cor verde é característico em 

pacientes com depressão pois indicam ansiedade elevada que enfraquece o controle 

homeostático. 

 A pesquisa de Faria (2008, pp.363) relata que:  

Pacientes com Transtorno Dissociativo de Identidade apresentam alto 

uso das cores azul, branco e preto no teste Pfister e esses são 

indicadores de introversão e tendência a perda do contato com a 
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realidade. Ele completa que as cores azul, vermelho, cinza e violeta 

também aumentadas indicam perturbações de esfera emotiva. 

 Nas pesquisas de Franco e Villemor-Amaral (2012) com dependentes químicos, 

como é o caso do sujeito avaliado nesta pesquisa, foi identificado que estes utilizaram a 

cor branca em pelo menos duas pirâmides e também apresentaram aumento 

significativo do uso das cores violeta e vermelho, e esse dado é corroborado por 

Villemor-Amaral (2005) na pesquisa para validação do teste para a predição do 

alcoolismo e condiz com as respostas do sujeito avaliado neste estudo. 

 As cores encontradas em menor frequência nas pirâmides do participante são 

Laranja, A  marelo e Cinza, indicadores de repressão, inibição, influenciabilidade, 

passividade ou submissão, dificuldade do sujeito em canalizar e expressar emoções de 

maneira adaptada e carência afetiva, sentimento de vazio, ansiedade, insegurança e 

repressão de afetos e, segundo a pesquisa de Faria (2008), quando há ausência da cor 

laranja, há indicativos de enfraquecimento estrutural, dissociação. 

 De acordo com as associações das cores, o protocolo do sujeito apresenta as 

cores por dupla Vm+Vd (aumentados); Vm+Vi (aumentados) e Vd+Vi (aumentados) 

podendo indicar que o este apresenta características de excitação, impulsividade e 

possibilidade de descargas explosivas e imprevisíveis; fragilidade na estrutura da 

personalidade, descargas de impulsos e impossibilidade de elaboração associam-se a 

essa dupla, encontrada em personalidades psicopáticas e indicadores de 

comprometimento do equilíbrio emocional (sobrecarga de estímulos não elaborados 

somados a descargas de impulsos). 

 

Considerações finais 

Esta pesquisa tentou levantar e compreender características de personalidade de 

um homicida e sua história de vida, bem como a relação desses dois elementos 

avaliados. Avaliou-se possíveis agressões durante o desenvolvimento do sujeito, suas 

características de personalidade através de testes psicológicos e também relações entre 

os dados obtidos em seu histórico de vida com os dados provenientes da avaliação a 

partir de dois instrumentos projetivos, esclarecendo-se seus recursos e suas limitações. 

 Foi observado no histórico de vida, que durante a sua infância o participante 

sofreu agressões constantes de seu pai; em seus relatos informou que “sempre aprendeu 

rápido, tanto coisas boas, como ruins”, e que ele sempre foi estressado, relatando 

episódios de brigas durante todo o seu desenvolvimento. Patias, Siqueira e Dias (2012) 
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afirmam que o controle excessivo, por parte dos pais, baseado, muitas vezes, na punição 

física e aliado ao pouco investimento afetivo e a pouca supervisão dessas 

crianças/adolescentes, contribuem para condutas antissociais, dentre outros problemas 

comportamentais. Silva et al. (2010) relatam que existem danos sociais relacionados ao 

uso abusivo de drogas e dentre esses danos destacam-se a ocorrência de brigas, 

homicídios e a prática de atos ilícitos. As autoras acrescentam que “além do uso dessas 

substâncias, os adolescentes se encontram muitas vezes expostos a ambientes que 

favorecem a violência, a qual pode se manifestar por diversos meios, por exemplo: 

internet, programas de televisão, filmes em geral” (Silva et al., 2010, pp.606). O sujeito 

avaliado também sente grande necessidade de viver situações de perigo, pois afirma 

gostar de viver em “adrenalina”. 

Nos testes, foram identificados como características de personalidade do sujeito, 

grande impulsividade e agressividade; dificuldade em canalizar e expressar emoções de 

maneira adaptada; carência afetiva; possibilidade de descargas explosivas e 

imprevisíveis; rigidez; irritabilidade, humor instável e instabilidade emocional; grande 

independência emocional, chegando a frieza e falta de sensibilidade com os outros. 

Entretanto, o sujeito também apresenta grande controle racional e contato afetivo 

mediado pela razão; capacidade produtiva acima da média; padrões comportamentais, 

cognitivos e emocionais comuns à população. Segundo Silva et al. (2010) outro fator 

que possibilita a prática agressiva é o uso de drogas, que facilita as alterações 

emocionais e também está relacionado à busca por sensações, rebeldia, baixa 

autoestima, sintomas depressivos e eventos de vida estressantes. 

 Foram identificados, ainda, os eventos significativos durante o desenvolvimento 

do sujeito avaliado que podem ter contribuído para o desenvolvimento de tais 

características, como a agressividade do pai e o fato dele presenciar e participar do 

mundo do crime desde pequeno. Também puderam ser observadas algumas situações 

passadas e atuais em que se percebe essas características de personalidade em seu 

comportamento e maneira de pensar/agir. Adorno (2002, pp.7) relata que nos “registros 

de mortes violentas revelam maior incidência nos bairros que compõem a periferia 

urbana, onde as condições sociais de vida são acentuadamente degradadas”. Esse fator 

social, que leva a prática de crimes, está associado ao uso de drogas, a conflitos entre 

quadrilhas, violação de direitos humanos, que ocorrem com maior frequência nesses 

bairros, e isso ajudaria a incitar atos de violência. Para Gullo (1998, pp.109) a sociedade  
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intensifica as tensões ou insatisfações sociais capazes de gerar violência 

social como decorrência de uma resposta variável da condição social 

que se expressa através do subemprego, do desemprego, da pobreza e da 

desigualdade manifestada nos diferentes níveis da cultura e é 

manipulada pelos meios de comunicação de massa. 

 Uma dificuldade para a realização desta pesquisa foi o reduzido material 

bibliográfico sobre homicidas e, sendo assim, espera-se que este trabalho contribua para 

despertar maior atenção para esta área e que novos trabalhos possam ser realizados. 

Acredita-se que este trabalho possui relevância social devido ao fato de que através dos 

dados obtidos foram identificadas no sujeito algumas características de personalidade 

que facilitam as suas atitudes criminosas e que podem ter levado aos homicídios 

praticados, mas também houve identificação de recursos psíquicos que podem ser 

despertados e mantidos no sujeito principalmente através de acompanhamento 

psicológico que vise outros comportamentos socialmente aceitáveis e a canalização 

destes aspectos agressivos e impulsivos para outras atividades que possam satisfazê-lo. 
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Introdução 

Frasseto (2005) e Whitaker (2010), ao analisarem os laudos e o processo de 

avaliação psicológica de adolescentes em conflito com a lei dentro do sistema 

judiciário, trazem questionamentos relevantes sobre as condições e bases metodológicas 

de sua produção. Ambos suscitam ainda uma reflexão contundente a respeito do uso das 

informações decorrentes da avaliação psicológica para o desenvolvimento emocional 

dos jovens em cumprimento de medida socioeducativa. Que contribuições os 

psicodiagnósticos podem fornecer ao longo do cumprimento da medida socioeducativa, 

de modo a favorecer o delineamento de um trabalho voltado ao crescimento desses 

jovens? Esta indagação é particularmente relevante no contexto das medidas 

socioeducativas em meio aberto, porque sua efetividade depende da frequência dos 

adolescentes. Sem uma assiduidade mínima, não é possível qualquer trabalho 

socioeducativo em liberdade, contrariamente à internação, onde os jovens são 

submetidos a projetos de intervenção diversos. Entende-se que sem uma compreensão 

mais aprofundada do funcionamento psíquico dos jovens sentenciados a medidas em 

meio aberto, não é possível oferecer propostas capazes de alcançar aqueles que denotam 

maior resistência ao cumprimento da sentença, faltando reiteradamente aos 

agendamentos.  

A proposta deste estudo visa ampliar o conhecimento dos adolescentes que 

cumprem medida em meio aberto, para refletir sobre as possibilidades de intervenção 

psicológica e buscar indicadores que ajudem a identificar aqueles que necessitam de um 

atendimento diferenciado. Não apenas pelo fato de resistirem à medida imposta 

judicialmente, mas pelo possível significado clínico de sua falta de assiduidade, 
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sugestiva de dificuldades maiores de adaptação social que poderão comprometer as 

relações na vida adulta. Para estes, a medida socioeducativa pode representar o último, 

senão o único espaço de escuta, acolhimento e possibilidade de autoconhecimento, antes 

que cheguem à maioridade. Portanto, aprimorar tal processo, verificando as 

necessidades especiais de atendimento, configura um modo de aperfeiçoar as estratégias 

de trabalho adotadas com este grupo e de auxiliar estes jovens nesta passagem 

conturbada do período de adolescência. Com este objetivo, pretende-se oferecer uma 

contribuição clínica para um trabalho psicossocial. 

Hoje, a ação socioeducativa configura a resposta prevista em Lei para os atos 

infracionais, evidenciando o cuidado em assegurar um processo de educação para 

valores socialmente aceitos, a partir da sensibilização e implicação do adolescente ante 

as consequências e a gravidade de suas condutas (Capela, 2006). Nessa perspectiva, não 

se trata mais de simplesmente excluir o adolescente em conflito com a lei, mas penalizá-

lo e responsabilizá-lo por sua conduta antissocial, a partir dos 12 anos, mediante a 

imposição de advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à 

comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação. Para o presente estudo, 

foram consideradas as medidas de prestação de serviços à comunidade e de liberdade 

assistida. A prestação de serviços à comunidade, conhecida como PSC, envolve a 

realização de tarefas gratuitas junto aos equipamentos da comunidade (escolas, 

hospitais, projetos e entidades assistenciais). A duração prevista em lei é de, no 

máximo, seis meses, para oito horas de jornada semanal. A liberdade assistida, também 

chamada de LA, implica o acompanhamento por um profissional ou um programa, por 

no mínimo seis meses, período que pode ser prorrogado, revogado ou substituído por 

outra medida. Visa auxiliar e orientar o adolescente. Conforme previsto no art. 119 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, a liberdade assistida inclui: a) a promoção social 

do adolescente e de sua família, inserindo-os, se necessário, em programas de auxílio e 

assistência social; b) supervisão da frequência e aproveitamento escolar e c) promoção 

da profissionalização do adolescente.   

De acordo com o primeiro levantamento nacional sobre as medidas 

socioeducativas em meio aberto (Ilanud, 2007), o qual analisou respostas fornecidas por 

608 varas competentes no Brasil, contemplando uma amostra de 40.356 jovens 

cumprindo medidas em meio aberto ou fechado: 

- As medidas em meio aberto são as mais comuns (73,7% do total), com destaque para a 

liberdade assistida, aplicada a quase 42% dos adolescentes em conflito com a lei; 
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- a maior parte dos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas (cerca de 63%) 

envolveu-se em  atos  infracionais  correspondentes  a  crimes  contra  o  patrimônio, 

como roubo e furto 

- 88,1% dos adolescentes em conflito com a lei são do sexo masculino; 

- Há uma predominância da faixa etária entre 16 e 17 anos, sem diferença significativa 

entre o perfil etário daqueles em cumprimento de medida em meio aberto e aqueles 

sentenciados à medida restritiva de liberdade; 

- Cerca de 52% dos jovens possuem escolaridade correspondente ao nível fundamental;  

Outro grande levantamento sobre as medidas socioeducativas em meio aberto foi 

realizado no Estado de São Paulo pela Fundação Telefônica e Ilanud (2008), 

abrangendo quatro municípios: Campinas, Guarulhos, Guarujá e Jandira. A pesquisa 

baseou-se em entrevistas com 481 adolescentes em conflito com a lei inseridos nas 

medidas de prestação de serviços e/ou liberdade assistida. Não foi possível contemplar 

todos os 664 jovens que, na época, cumpriam medidas em meio aberto, devido às faltas, 

à não adesão voluntária à pesquisa, assim como à reincidência em ato infracional. O 

estudo apontou a existência de um perfil de alta vulnerabilidade social e uma entrada 

precoce na delinquência. 

 

Método 

O estudo envolveu a participação de 36 adolescentes do sexo masculino, com 

idades entre 13 e 19 anos, que estavam cumprindo medida socioeducativa em meio 

aberto (prestação de serviço à comunidade e/ou liberdade assistida), pelo fato de terem 

cometido algum ato infracional. Estes jovens foram indicados pela equipe técnica 

responsável pelo acompanhamento da medida socioeducativa ou diretamente 

convidados pela pesquisadora. As indicações e os convites foram realizados conforme o 

comparecimento dos adolescentes, pois os agendamentos prévios nem sempre eram 

cumpridos pelos sujeitos.  

A classificação de acordo com a assiduidade ocorreu a posteriori, após 

informação a respeito da frequência dada pelos técnicos e confirmação a partir da leitura 

dos autos, onde constavam os relatórios sobre a evolução e encerramento da medida 

socioeducativa. Como alguns autos já se encontravam indisponíveis por ocasião da 

finalização desta pesquisa, arquivados em outro município (onde se localiza o arquivo 

geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), foi necessária a redução do 
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número de participantes para 30 sujeitos, distribuídos em três grupos de acordo com a 

frequência: com assiduidade regular, com assiduidade irregular e sem assiduidade. 

Foram integrados ao grupo com assiduidade regular aqueles jovens que 

apresentavam faltas ocasionais, mas que se mantinham sempre em contato com a equipe 

técnica e/ou justificavam suas ausências. Os adolescentes inseridos no grupo com 

assiduidade irregular encontravam-se na iminência de uma notificação por 

descumprimento da medida socioeducativa, tendo sua adesão sustentada pelos técnicos. 

Já o terceiro grupo, caracterizado como sem assiduidade, incluiu adolescentes com 

faltas reiteradas, cujos nomes foram notificados ao Poder Judiciário e/ou que acabaram 

reincidindo antes desta notificação, tendo sido apreendidos em flagrante de novo ato 

infracional.  

O estudo foi realizado em um município da Grande São Paulo, junto ao 

equipamento responsável pela execução da medida socioeducativa naquela cidade. A 

aplicação individual do Método de Rorschach foi precedida de entrevista, 

esclarecimentos prévios sobre a pesquisa e assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (os menores de idade tiveram sua participação autorizada pelos pais, que 

também assinaram o documento). A análise dos resultados obtidos no Rorschach 

baseou-se no sistema francês da Escola de Paris.  

Todos os protocolos foram classificados e encaminhados para a revisão de dois 

juízes independentes, com experiência no uso deste instrumento. A cotação das 

respostas utilizou a nomenclatura do sistema francês apresentado por Augras (1969). A 

avaliação quantitativa baseou-se nos padrões normativos de Pasian (2000/2010) para a 

população adulta brasileira de média escolaridade (entre 3 e 8 anos de estudo), mais 

próxima da realidade dos sujeitos. 
11

Em relação à avaliação qualitativa do Método de 

Rorschach, seguiu-se o modelo proposto por Rausch de Traubenberg (1970/1998) e 

Chabert (1983, 2004), que contempla a análise dos modos de apreensão, dos 

determinantes das respostas, dos conteúdos (animais, humanos e outros) e dos 

fenômenos especiais. Esta análise foi enriquecida com a avaliação da reatividade 

                                                           
11

 Cabe esclarecer que já existem estudos recentes de padronização normativa do Rorschach para 

adolescentes (Jardim-Marin, 2011; Paula-Jacquemin, 2011). Contudo, ao tempo da finalização do 

presente trabalho, não houve condições de revisar a cotação já realizada de todos os protocolos para 

adequação a estes valores normativos e ainda preservar o rigor do procedimento de verificação da 

classificação das respostas, com o reencaminhamento do material para juízes independentes. Ainda assim, 

cabe ressaltar que isto não invalida os achados aqui presentes, considerando que eles apontam tendências 

a serem confirmadas por novos estudos. Torna, porém, necessária uma revisão posterior, a fim de 

confirmar os resultados obtidos, assim como uma leitura atenta a esta perspectiva. 
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pulsional na interpretação do conjunto de protocolos, baseada na abordagem proposta 

por  Emmanuelli e Azoulay (2008). Segundo estas autoras (ibid), a reatividade pulsional 

diz respeito à mobilização das pulsões agressivas e libidinais, despertada 

particularmente diante das pranchas vermelhas (II e III). A possibilidade de representar 

cinestesias relacionais nestas pranchas, em especial, indica a capacidade de manejo dos 

conflitos relativos à ambivalência de sentimentos, cuja intensidade caracteriza o período 

adolescente. O impacto desta excitação põe à prova a organização psíquica do 

adolescente, no sentido de revelar o trabalho psíquico destinado a assegurar a 

manutenção da inserção na realidade, assim como a ligação e a integração dos afetos. 

Permite avaliar os recursos defensivos, a possibilidade de investimento (ou não) dos 

processos de pensamento, tendo, assim, um valor preditivo em relação a uma evolução 

positiva da adolescência.  

É importante observar que a fundamentação da proposta de Emmanuelli e 

Azoulay (2008) apoia-se em um referencial winnicottiano, considerando a influência 

das primeiras relações objetais para a organização psíquica do indivíduo, colocada à 

prova na adolescência. Esta mesma linha teórica embasou a discussão dos resultados, 

pautada especialmente nas formulações de Winnicott (1956) sobre as raízes da 

tendência antissocial, que associa o comportamento infrator a rupturas vividas no 

desenvolvimento.  

 

Resultados 

Entre os adolescentes participantes do estudo, a maior parte das infrações 

consistia em crimes contra o patrimônio, corroborando dados do mapeamento nacional 

realizado pelo Ilanud (2007). O tráfico de drogas, especificamente, era mais frequente 

no grupo com assiduidade irregular. Como se pode observar na tabela 1, adolescentes 

muito jovens podem ser encontrados no grupo com assiduidade regular, revelando um 

envolvimento precoce com a criminalidade. A evasão escolar é um problema comum, 

embora mais frequente no grupo sem assiduidade. Quanto aos aspectos familiares, o 

grupo sem assiduidade destaca-se pela menor preservação dos vínculos, com histórico 

de falta de cuidado parental ao longo do desenvolvimento. É o grupo com maior registro 

de problemas intrafamiliares, juntamente com os sujeitos do grupo com assiduidade 

irregular. Cabe salientar, porém, que estes dois grupos acabam exigindo uma busca 

ativa por parte da equipe de acompanhamento, o que contribui para elevar o número de 

contatos com a família e, consequentemente, conhecer melhor seu cotidiano, assim 
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como a história de vida dos adolescentes, incluindo queixas de comportamento 

anteriores. O envolvimento de outros familiares com a criminalidade não é tão 

frequente, mas há um maior número de casos no grupo com assiduidade irregular. 

 

Tabela 1 – Síntese dos dados obtidos nos autos e entrevistas sobre idade, escolaridade e 

família 

 Aspecto 

avaliado 

Grupo com assiduidade 

regular 

Grupo com assiduidade 

irregular 

Grupo sem 

assiduidade 

Idade Maioria com 16 a 17 anos. 

Presença de adolescentes 

muito jovens (12 a 14 anos) 

 

Maioria com 15 a 16 

anos. 

Maioria com 15 a 16 

anos. 

Escolaridade Metade matriculada na 

escola.Os demais voltaram a 

estudar. 

Maioria evadida. Pouca 

disponibilidade de 

retomar os estudos. 

Tendência de abandono 

da escola entre a 5
a
 e 6

a
 

séries 

Quase todos 

evadidos.  

Tendência de 

abandono dos 

estudos entre a 5
a
 e 

6
a
 séries. 

Justificativas para 

não voltar a estudar. 

 

Composição 

familiar 

Maioria proveniente de 

lares intactos ou 

reconstituídos há algum 

tempo. 

  

Maioria proveniente de 

grupos familiares 

numerosos,  

monoparentais, 

chefiados pela figura 

materna 

 

Maioria proveniente 

de lares 

monoparentais 

chefiados pela mãe 

ou pela avó. 

História de 

vida 

Nos casos de separação dos 

pais, tranquilidade para 

tratar do assunto.  

 

Ausência paterna, 

histórias trágicas de 

perda e violência 

Oscilação de 

cuidadores 

Problemas no 

âmbito 

familiar 

Metade dos casos sem 

registro de dificuldades. 
Alcoolismo, 

dependência de drogas 

ou adoecimento de 

algum membro familiar 

 

Conflitos 

intrafamiliares, 

alcoolismo paterno, 

adoecimento 

materno. 

Criminalidade 

na família 

 

Nenhum caso. Quatro casos. Dois casos. 

 

 Na avaliação do Método de Rorschach, cujos resultados são apresentados na 

tabela 2, percebe-se em todos os sujeitos o esforço de controle do estímulo e de 

distanciamento dos afetos, evidenciado pela intelectualização excessiva (F% elevado) 

associada à apreensão global (G% acima da média) e à restrita produtividade. No 

entanto, as respostas cinestésicas (movimento humano, animal e de objeto), cromáticas 
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e de tonalidade, assim como os fenômenos especiais acabam trazendo à tona elementos 

que escapam a este controle racional, tanto no que diz respeito aos conteúdos quanto à 

dinâmica do mundo interno. 
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Tabela 2 – Síntese dos dados obtidos com o Método de Rorschach 

 Aspecto 

avaliado 

Grupo com assiduidade 

regular 

Grupo com 

assiduidade irregular 

Grupo sem 

assiduidade 

Produtividade 

 

Baixa Baixa Baixa 

Tempo de 

resposta 

 

Abaixo da média Variável Superior à média 

G% Acima da média, 

predomínio de respostas 

globais simples 

Acima da média, 

predomínio de respostas 

globais simples, maior 

quantidade de 

respostas elaboradas 

 

Acima da média, 

predomínio de 

respostas globais 

sincréticas 

D% Abaixo da média, 

predominância de respostas 

de boa qualidade formal 

Abaixo da média, 

predominância de 

respostas de boa 

qualidade formal. 

Produção de respostas 

DDbl 

 

Dentro da média, 

predominância de 

respostas de boa 

qualidade formal 

Dd% Abaixo da média, 

associadas 

predominantemente a 

respostas de boa qualidade 

formal. Produção de 

respostas DdDbl. 

 

Abaixo da média, 

associadas 

predominantemente a 

respostas de boa 

qualidade formal. 

Produção de respostas 

DdDbl. 

Abaixo da média, 

associadas 

predominantemente a 

respostas de má 

qualidade formal 

Ênfase dos 

conteúdos Dd 

Ligação (ex: animais que 

vão se encontrar) 

Projeção do rosto 

(humano, animal ou 

anatômico) 

Figuras humanas 

parciais, descritas com 

distanciamento (ex: 

formato de um rosto) 

Representações 

animais 

Observação do 

movimento de 

inversão da prancha e 

delimitação 

automática do 

percepto na folha de 

localização. 

 

F% Acima da média Acima da média Acima da média 

 

F+% Quatro sujeitos abaixo da 

média 

Quatro sujeitos abaixo 

da média 
Cinco sujeitos abaixo 

da média 

 

F+%ext Cinco sujeitos abaixo da 

média 

Cinco sujeitos abaixo da 

média 
Seis sujeitos abaixo da 

média 

 

Cinestesias 

humanas 

inteiras 

(respostas K) 

Inibição cinestésica (seis 

sujeitos não fornecem 

respostas K).  

Presença de respostas K 

Tendência à projeção 

cinestésica (seis sujeitos 

fornecem respostas K). 

Tendência ao 

Choque cinestésico 
(quatro sujeitos 

fornecem respostas K) 

Maior uso de defesas 
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reprimidas e K 

recalcadas. 

Tendência ao congelamento 

pulsional (ausência de 

cinestesias relacionais) 

Maior dificuldade de 

representação do aspecto 

libidinal nas cinestesias 

relacionais  

 

congelamento pulsional 

(ausência de cinestesias 

relacionais, indefinição 

sexual dos personagens 

associado a contextos 

relacionais imprecisos) 

Presença de respostas 

parahumanas. 

narcísicas 

(congelamento 

pulsional e 

desdobramento 

Cinestesias 

menores 

Superior à quantidade de 

cinestesias humanas inteiras 

Predomínio de 

representações animais 

inteiras de boa qualidade 

formal 

Superior à quantidade 

de cinestesias humanas 

inteiras; 

Maior quantidade de 

cinestesias menores 

entre os grupos; 

Predomínio de 

representações animais 

de boa qualidade formal 

Maior quantidade de 

respostas kob 

 

Superior à quantidade 

de cinestesias humanas 

inteiras; Maior 

quantidade de 

cinestesias de má 

qualidade formal ou 

qualidade imprecisa 

Respostas 

Cor 

Respostas cor-forma 

predominantemente 

imprecisas; Abordagem 

perceptivo-sensorial da 

cor 

Predomínio de respostas 

FC de boa qualidade 

formal; 

Maior número de sujeitos 

que tentam integrar a cor 

vermelha nas pranchas II 

e III 

 

Maior quantidade de 

respostas cromáticas 

entre os grupos; 

Predomínio de 

respostas CF e FC de 

má qualidade 

perceptual, associadas 

a conteúdos de 

conotação patológica 

(figuras humanas 

parciais ou 

representações 

anatômicas) 

Sensibilidade à cor 

negra 

Nenhuma resposta CF 

de boa qualidade 

perceptual, apesar da 

utilização lábil da cor 

Predomínio de 

respostas FC nas 

pranchas vermelhas, 

todas de má 

qualidade formal; 

Sensibilidade à cor 

negra 

Respostas de 

tonalidade 

Predomínio de respostas 

FE de má qualidade 

formal ou qualidade 

imprecisa, associadas a 

representações de textura e 

difusão 

 

Não constitui tendência Predomínio de 

representações de 

textura FE de má 

qualidade formal 

Conteúdos 

animais 

A% dentro da média 

Maior parte das respostas 

associadas à pr. V, com 

conteúdo banal 

Abordagem descritiva e 

neutra 

A% variável (ou abaixo 

ou acima da média) 

Maior presença de 

representações 

fantásticas, algumas 

pouco apoiadas em 

A% acima da média 

 

Menções a aspectos 

que sobram ou faltam 

às representações 

animais 
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referências culturais 

Presença de 

representações 

agressivas e imagens 

siamesas 

Presença de 

representações 

agressivas e imagens 

siamesas 

 

Conteúdos 

humanos 

H% variável 

Predomínio de figuras 

humanas parciais, 

associadas à imagem do 

rosto 

Maior quantidade de 

sujeitos com H% dentro 

da média 

Predomínio de figuras 

humanas parciais, 

associadas à imagem do 

rosto 

Elevada quantidade de 

respostas humanas 

fantásticas 

 

Maior frequência de 

protocolos sem 

conteúdo humano 

Predomínio de figuras 

humanas inteiras 

Presença de imagens 

siamesas 

Outros 

conteúdos 

Predomínio de conteúdos 

anatômicos, de objeto e de 

planta 

Predomínio de 

conteúdos anatômicos 

e respostas ligadas a 

representações de 

natureza (planta, 

natureza, paisagem) 

Predomínio de 

respostas ligadas a 

representações de 

natureza (planta, 

natureza, paisagem) 

Abordagem descritiva e 

neutra 

Quatro protocolos 

com nenhuma ou 

somente uma resposta 

classificável como 

outros conteúdos 

 

Banalidades Maioria dos sujeitos 

apresenta número de 

banalidades dentro da 

média 

 

Maioria dos sujeitos 

apresenta número de 

banalidades dentro da 

média 

Maioria dos sujeitos 

apresenta número de 

banalidades dentro da 

média 

Índice de 

angústia 

patológica 

Sete sujeitos com valores 

acima da média 

Três sujeitos com 

valores acima da média 

Cinco sujeitos com 

valores acima da média 

 

 

Fenômenos 

especiais 

 

Maior quantidade de 

fenômenos especiais entre 

os grupos, associadas 

especialmente às pranchas 

II e VI. 

Predomínio de choques,  

seguido do uso do 

diminutivo 

Menor quantidade de 

fenômenos especiais 

entre os grupos; maior 

parte das ocorrências 

nas pranchas X e VII; 

Predomínio de choques/ 

fracassos; Presença de 

fenômenos associados a 

falhas e deterioração do 

pensamento. 

Choques 

acompanhados de 

fracassos representam 

quase o dobro do 

número registrado 

nos demais grupos; 

Presença de fenômenos 

associados a falhas e 

deterioração do 

pensamento. 
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Esta síntese geral demonstra que o nível de assiduidade não exime nenhum 

grupo de adolescentes de dificuldades de ordem emocional. A gestão da agressividade é 

particularmente difícil para estes sujeitos, o que é esperado para esta fase do 

desenvolvimento (Emmanuelli & Azoulay, 2008), mas o fato de se observar que a 

qualidade formal reduz significativamente entre os sujeitos com menor assiduidade 

(assiduidade irregular e sem assiduidade) remete às observações de Frank (1994) sobre 

a baixa qualidade formal encontrada nos protocolos de participantes agressivos (F+%< 

70%). Este dado também vai ao encontro das formulações de Marcelli e Braconnier 

(2007) sobre o frágil sentido de realidade dos adolescentes mais predispostos à 

passagem ao ato. Constata-se que os sujeitos com menor grau de assiduidade 

apresentam defesas psíquicas menos eficazes, o que dificulta a articulação entre as 

realidades interna e externa e, consequentemente, a capacidade de socialização.   

Chama a atenção o predomínio da apreensão global, indicativo de uma 

dependência extrema do objeto (Rausch de Traubenberg, 1970/1998), que leva a repetir 

este modo de apreensão. Parece haver uma tentativa de controle da distância do objeto 

visando suportar a dependência, movimento que subjaz às psicopatologias do agir 

(Jeammet & Corcos, 2005). O estudo das cinestesias no Método de Rorschach também 

traz à tona a dificuldade nos processos de identificação em todos os grupos de 

adolescentes, os quais evidenciaram um temor ao envolvimento com o outro (ausência 

ou poucas respostas de movimento humano inteiro), apesar do anseio por contato 

(respostas de tonalidade do tipo textura). Analisadas em conjunto com os fatores de 

socialização (F+%, F+%ext, D%, A%) e de manejo dos afetos (respostas Cor), as 

cinestesias traduzem, porém, um modo específico a cada grupo de se posicionar contra 

o outro, que parte da recusa até chegar à negação.  

 

Grupo com assiduidade regular 

 O grupo com assiduidade regular apresentou menos dificuldades quando 

comparado aos demais, considerando-se a capacidade de inserção na realidade (F+% 

acima dos valores normativos, A% dentro da média). Suas dificuldades concentraram-se 

nos aspectos identificatórios, percebendo-se um anseio por contato nas respostas de 

tonalidade, projeção em partes humanas (rosto), mas uma recusa ativa ao envolvimento 

com o outro (inibição cinestésica, desvitalização de conteúdos, pouco uso da cor 

indicando repressão dos afetos). Surpreendeu o elevado índice de angústia patológica 

dos sujeitos, que contrasta com o traquejo e a pseudoabertura no falar.  No discurso e no 
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método de Rorschach, evidenciou-se o esforço de controle para evitar conteúdos que 

possam ser interpretados como negativos, visando aparentar a ausência de dificuldades 

(no discurso, a inexistência de problemas no cumprimento da medida socioeducativa, na 

escola ou junto à família; no Rorschach, a intelectualização excessiva, produzindo 

protocolos áridos). Estes resultados levam a crer em um movimento psíquico de 

autosabotagem por partes destes adolescentes.  

Segundo Jeammet e Corcos (2005), a autosabotagem ou autodestrutividade 

implica o direcionamento de impulsos destrutivos a atividades ou potencialidades 

anteriormente investidas pelo jovem ou por seus pais. A conduta delinquente consiste 

em uma atuação visando manter distância do objeto de investimento e a tudo o que 

vincula o adolescente a este último. Para sentir-se autônomo, o indivíduo começa a 

rejeitar uma parte de si mesmo, de modo a não experimentar qualquer dívida com este 

objeto, passando a buscar uma autoafirmação pela identidade negativa. A rejeição 

encobre uma inveja, levando a um apragmatismo ativo, isto é, uma recusa do investir, 

para não corresponder às expectativas do objeto, escapando ao seu domínio. 

Gradualmente, esta recusa pode resultar em uma perda da capacidade de investimento 

afetuoso, ao mesmo tempo em que possibilita esquivar-se da angústia despertada pelas 

relações objetais, pela sensação imaginária de estar livre deste vínculo.  

Considerando as formulações teóricas sobre a evolução do desenvolvimento 

emocional, estes adolescentes parecem inibidos na consolidação do que Winnicott 

(1963/1987) denomina de “capacidade de se preocupar”, o que implica reconhecer o 

vínculo com o objeto e amá-lo, apesar de suas falhas. Esta capacidade pressupõe a 

integração, na mente do bebê, da mãe-objeto e da mãe-ambiente, iniciando um processo 

gradual de instauração de um ciclo benigno de contribuição ao objeto, em substituição 

ao uso impiedoso que caracteriza o amor primitivo. Note-se que a capacidade de se 

preocupar é uma aquisição mais tardia no desenvolvimento emocional, quando já houve 

uma experiência de fusão ótima entre o lactente e a mãe, possibilitando o fenômeno de 

ilusão e o provimento de uma base segura para o desmame, isto é, a lenta e gradual 

descoberta do objeto como realidade externa.  

Pode-se pensar, a partir deste entendimento, que um salto qualitativo no 

desenvolvimento emocional destes adolescentes pode ser obtido a partir do 

investimento nos vínculos, incluindo a ligação do jovem com a sentença (ou quem a 

representa, entre técnicos e educadores que o acompanham). A desatenção a esta 

fragilidade do funcionamento psíquico destes jovens, por sua vez, pode induzir a um 
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cumprimento meramente formal da medida, uma vez que os sujeitos apresentam uma 

assiduidade regular, mas são pouco disponíveis para um envolvimento com a proposta 

de responsabilização e socioeducação. Inadvertidamente, o trabalho de 

acompanhamento pode considerar que estes adolescentes encontram-se “bem 

adaptados” pelo fato de apresentarem uma frequência satisfatória, quando na realidade 

encontram-se bastante angustiados frente aos desafios da adolescência, buscando uma 

autonomia que não pode confiar ou se apoiar no outro, a não ser pela recusa.  

 

Grupo com assiduidade irregular 

Os adolescentes deste grupo apresentaram maior disposição para o 

envolvimento, evidenciada no Rorschach pela expressão imaginativa e busca de 

identificação (maior quantidade de cinestesias, incluindo respostas de cinestesias 

humanas inteiras, mas também movimentos animais, de objeto e partes humanas). Ao 

mesmo tempo, contratransferencialmente, vislumbraram-se a angústia e a desconfiança 

no contato, que se revelaram nos protocolos do Rorschach pela presença de conteúdos 

anatômicos, representações humanas parciais e projeções de imagens assustadoras ou 

ameaçadoras, expressando aspectos persecutórios da realidade interna. Foi marcante a 

ausência de cinestesias relacionais, a desvitalização dos conteúdos humanos e o 

superinvestimento em representações fantásticas, denotando menor condição de aceitar 

o movimento das pulsões. A capacidade de inserção na realidade mostrou-se mais frágil 

(D% abaixo da norma, A% abaixo dos padrões normativos em metade dos protocolos), 

notando-se o efeito extremamente invasivo e desorganizador da cor sobre os processos 

de pensamento, que culminava na emergência de respostas de conotação patológica 

(conteúdos anatômicos e humanos parciais de má qualidade formal). Notou-se, assim, o 

esforço de isolamento dos afetos (F% elevado, respostas de tonalidade em pranchas 

cromáticas, não integração da cor vermelha) visando à preservação do contato e 

domínio da realidade objetiva.  

Estes sujeitos parecem experimentar a vida pulsional como algo violento, 

considerando-se como violência tudo aquilo que é da ordem do excesso (Jeammet & 

Corcos, 2005). Talvez por isso, apesar da busca de identificação, tendessem ao 

afastamento, pois a proximidade traz o contato com a intensidade do próprio desejo. O 

excesso imaginativo parece promover um distanciamento do objeto, que por vezes 

assume a forma de dissociação, produzindo projeções deformadoras. Não se trata de um 

movimento de recusa ativa, como observado no grupo com assiduidade regular, mas 
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uma fuga para um espaço intermediário entre a realidade interna e externa, nem sempre 

bem articulada pelas defesas psíquicas. 

Em termos de desenvolvimento, estes adolescentes parecem ter alcançado 

condições mínimas de integração (Winnicott, 1945/1993), tendo vivenciado possíveis 

rupturas durante a experiência de ilusão, quando emergem os fenômenos transicionais e 

o uso do objeto transicional. Eles iniciam o indivíduo no contato com o mundo 

objetivamente percebido, instaurando uma zona intermediária de contato com a 

realidade que favorece a passagem vivenciada pela criança entre o puramente subjetivo 

e a objetividade (Winnicott, 1951/1993).   

Winnicott (1951/1993) esclarece que o objeto transicional porta um simbolismo, 

ao representar o seio materno. Nesse sentido, ele indica que já existe alguma 

diferenciação para o bebê entre o objeto subjetivamente concebido e o objeto 

objetivamente percebido. Contudo, a importância do objeto transicional reside em sua 

localização intermediária entre o dentro e o fora, a meio caminho entre as realidades 

interna e externa, não cabendo indagar se sua natureza é objetiva ou subjetiva. Se tudo 

corre bem, isto é, se há uma sustentação de um ambiente emocional externo e da 

disponibilidade de elementos do ambiente físico para um uso como objeto transicional, 

observa-se a consolidação deste espaço intermediário pessoal, refletido no brincar e, 

mais tarde, nas experiências culturais artísticas e religiosas. No entanto, se ocorre uma 

desilusão abrupta, tem-se como consequência um uso distorcido do objeto transicional 

e/ou psicopatologias manifestadas na área dos fenômenos transicionais (fantasiar), que 

afetam o relacionar-se com objetos reais. A dissociação pode constituir uma destas 

manifestações, onde o indivíduo experimenta realizações em fantasia que não se 

concretizam no viver real (Winnicott, 1975).  

Neste sentido, cabe lembrar que a tendência à projeção cinestésica entre os 

adolescentes deste grupo é caracterizada justamente pelo predomínio de cinestesias 

menores, que implicam menor capacidade de realização (Rausch de Traubenberg, 

1970/1998), apesar de revelarem – como as respostas humanas inteiras – um dinamismo 

interior.  A imaginação exacerbada faz pensar em uma tentativa de domínio do estímulo 

que passa por diferentes graus do fantasiar. Nota-se que os processos de pensamento 

geram respostas que podem até conter um elemento criativo, mas resvalam para um 

espaço mental outro, que não considera mais a realidade objetiva do material, passando 

a um controle mágico do percepto. Estes sujeitos denotam uma pré-disposição a uma 

retomada aos estádios primitivos, no qual os fenômenos transicionais são 
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incontestáveis, quando não há questionamentos sobre a natureza objetiva ou subjetiva 

das percepções.  

 

Grupo sem assiduidade  

Este grupo evidencia um funcionamento mais projetivo, com impacto 

significativo para a capacidade de inserção na realidade (rebaixamento de F+% e 

F+%ext), assim como severa inibição dos processos de pensamento (restrita 

produtividade, A% elevado) e maior grau de dificuldade nos processos de identificação 

(choque cinestésico). A intelectualização excessiva associada ao empobrecimento das 

associações revela uma tentativa de domínio do material que não passa por um trabalho 

psíquico mais elaborado, ancorado no deslocamento. Parece um movimento defensivo 

contra o peso da realidade do estímulo e todas as suas solicitações latentes, apoiando-se 

em banalidades e associações estereotipadas (conteúdos animais) com a finalidade de 

preservar o mundo interno. Contudo, a fragilidade das defesas não consegue impedir o 

transbordamento de imagens agressivas, assim como a emergência de representações 

ligadas a necessidades afetivas primárias (respostas FE de textura de má qualidade 

formal), deixando entrever a destrutividade e a avidez presentes na realidade interna. 

Estes sujeitos parecem evidenciar um psiquismo que luta por permanecer isolado 

da realidade compartilhada, a partir de uma adaptação muito básica que possui um valor 

de defesa da vida interior, mantida o mais incomunicável possível. Ao descrever os 

estádios primitivos do desenvolvimento emocional, Winnicott (1952/1993) refere-se à 

clivagem que pode ocorrer entre o indivíduo e o meio, devido ao fracasso na adaptação 

ativa do ambiente inicial (mãe) às necessidades do bebê. Este fracasso torna os 

movimentos maternos invasivos para o bebê, produzindo uma perda do sentido de self, 

que só é recuperado por meio do isolamento. O resultado é denominado por Winnicott 

(ibid) de “distorção psicótica da organização meio ambiente-indivíduo”, pois cada vez 

mais o isolamento vai se constituindo como uma organização defensiva em repúdio à 

invasão ambiental. O resultado desta clivagem é uma vida interior secreta, 

incomunicável e por isso mesmo, pouco nutrida de elementos da realidade externa. Os 

sujeitos do grupo sem assiduidade parecem aprisionados em um funcionamento dessa 

ordem, onde o isolamento da vida interior tornou-se uma defesa e a agressividade ao 

meio externo uma necessidade de retorno a um ponto crucial de ruptura no 

desenvolvimento, a saber: a experiência de confirmação da sobrevivência do objeto.  
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Considerações Finais 

A riqueza dos dados coletados com o Método de Rorschach revela a existência 

de diferentes psicodinâmicas de um público que costuma ser atendido de forma 

homogênea. Isto significa, em outras palavras, que o sistema de atendimento 

socioeducativo não atende às diferentes necessidades de desenvolvimento apresentadas 

pelos jovens que cumprem medida socioeducativa. Ao contrário, pode mesmo 

estabelecer uma aliança com aspectos não saudáveis dos adolescentes, ao solicitar o 

encerramento da medida cumprida por adolescente assíduo, mas pouco envolvido com a 

proposta socioeducativa ou arquivar o processo de um jovem que não cumpriu a 

sentença por encontrar-se em paradeiro ignorado. Em ambos os casos, negligencia-se o 

temor ao envolvimento com o outro que caracteriza estes adolescentes, de maneira 

geral. 

 Não se trata, porém, de propor a instauração de um novo critério para a definição 

da medida socioeducativa, argumentando em favor de penalidades mais severas àqueles 

que, possivelmente, terão maior dificuldade de cumprimento da sentença judicial. A 

compreensão do fenômeno da assiduidade visa a um acompanhamento mais efetivo, 

mais continente, mais significativo para estes jovens que em breve completarão a 

maioridade e poderão estar mais próximos ou mais distantes das regras do convívio 

social, dependendo do quão foram ajudados no sentido do desenvolvimento   

emocional.   

Talvez muitos continuem não podendo usufruir daquilo que lhes é oferecido 

como suporte, percorrendo caminhos que sabidamente conduzem à prisão ou à morte. 

Outros tantos, como diz Winnicott em vários textos, tornar-se-ão psicopatas, pessoas 

desesperadas em busca de um sentimento de culpa (Winnicott, 1956, 1958, 1975). Mas 

somente estudos de seguimento, pesquisas continuadas sobre o encaminhamento destes 

adolescentes poderão dizer se os esforços de sensibilização à alteridade, realizados ao 

longo da medida socioeducativa, foram ou não eficazes. Não se pode esquecer que entre 

a juventude e a idade adulta muitas experiências irão compor a trajetória destes 

adolescentes, com impactos e significados diversos. Além disso, as vicissitudes 

inerentes ao viver trarão exigências e imposições que podem contribuir para despertar 

questionamentos sobre o modo de ser e estar no mundo, com as pessoas. De toda forma, 

ainda que um número ínfimo de adolescentes venha a ter uma experiência significativa 

e crucial para seu desenvolvimento ulterior durante a medida socioeducativa, é toda a 
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sociedade que se beneficia de sua evolução emocional, fazendo valer a pena as 

tentativas de cuidado nesse período.  
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Introdução 

O Método de Rorschach é um instrumento de avaliação psicológica, 

reconhecido por viabilizar uma rica obtenção de informações sobre características de 

personalidade dos examinandos. Estruturalmente, esta ferramenta é composta por dez 

cartões com borrões de tinta que servem de estímulos pouco organizados para a 

expressão de conteúdos associativo-perceptivos representativos do modo de pensar, 

sentir e agir do participante. A aplicação do teste é individual e exige que o examinando 

identifique o que as manchas de tinta se parecem. Em um segundo momentos, o 

examinando deve esclarecer o que tem na mancha de tinta que faz parecer o conteúdo 

percebido inicialmente. Ao final, cada resposta oferecida é codificada pelo examinador 

de acordo com orientações padronizadas. Os códigos obtidos são posteriormente 

resumidos em escores e interpretados sob um referencial específico, este correspondente 

a um dos sistemas ou escolas nos quais o Método de Rorschach se desenvolveu desde 

sua origem (Meyer, Viglione, Mihura, Erard & Erdberg, 2011). 

Todo teste, assim como o Rorschach, exige regulamentação sobre sua 

aplicação. Chama-se padronização o conjunto de estratégias que uniformizam o 

processo de uso dos instrumentos de avaliação psicológica. A padronização é uma das 

propriedades psicométricas essenciais a este tipo de técnica e é necessária para garantir 

que a coleta de dados se efetive de forma satisfatória. Distorções nos fundamentos da 

aplicação figuram como um mau uso do instrumento e podem implicar em protocolos 

inválidos. Tais cuidados servem, portanto, para assegurar que os testes estejam sendo 

aplicados de forma adequada, correta e igualmente por qualquer examinador bem 

treinado.  

O examinador bem treinado é conhecedor da técnica, consegue ater-se às 

instruções e recomendações do manual e, ao mesmo tempo, é capaz lidar com as 

particularidades da testagem, sem induzir ou direcionar sobre a resposta do item, 
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transmitindo segurança, confiança e seriedade ao indivíduo avaliado. Esse examinador 

sabe que suas expectativas e pequenos gestos podem interferir no desempenho do 

examinando e por isso conhece bem a si mesmo, lidando com seus pontos fortes e 

fracos no exercício profissional. Trata-se de uma pessoa capaz de usar o vocabulário 

mais adequado, que se mostra atenciosa, amiga, tranquila, paciente, motivadora e 

encorajadora dentro do limite adequado. Espera-se que o examinador nunca se se irrite, 

seja antipático ou rude. Sua aparência deve causar boa impressão, especialmente no que 

diz respeito à sua higiene, e é importante que seus movimentos sejam discretos.  

Ainda sobre a padronização na aplicação de um teste, é preciso considerar 

alguns aspectos do ambiente físico. Este ambiente deve ser preparado para que o 

examinando tenha ótimas condições de ação, revelando suas habilidades, motivações e 

traços de personalidade, sem influência de fatores estranhos e distratores externos. A 

mobília deve ser adequada para a aplicação do instrumento e é imprescindível 

resguardar boas condições de iluminação, ventilação e o isolamento acústico do setting 

de avaliação.  

Também é importante considerar nesse contexto de padronização o ambiente 

psicológico.  Prima-se pela saúde física e psicológica do examinando e, por este motivo, 

evita-se a avaliação de uma pessoa em momentos excepcionais de estresse situacional, 

como logo após um acidente de carro, ou sob um resfriado muito forte. No entanto, 

quando se trata de avaliações em grupo, como em seleção de pessoal ou avaliações 

psicológicas para concursos, prevalece o princípio da isonomia, segundo o qual todos 

devem ser tratados igualmente em desconsideração a este tipo de problema pessoal. 

Ainda corroborando para um ambiente psicológico adequado, o examinando deve estar 

ciente e disposto a ser avaliado, bem como deve ter capacidade para compreender a 

tarefa que irá executar no processo de testagem.  

Apesar destes procedimentos de cautela, a aplicação do Método de Rorschach 

em crianças resguarda particularidades. Em primeiro lugar, sabe-se que dentre os mais 

novos, a comunicação verbal é um processo ainda em desenvolvimento, uma condição 

que demanda habilidade e empenho por parte do aplicador. Além disso, deve-se ter 

clareza de que crianças menores dificilmente sustentam sua atenção por muito tempo 

em uma única tarefa, de forma que pode ser complicado para elas obedecerem 

rigidamente às instruções de padronização do teste (Jacquemin, 1976; Exner & Weiner, 

1982; Yazigi, 2011; Hisatugo & Custódio, 2011). Sobre isto, Traubenberg e Boizou 

(1999) resumiram:  
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Quanto mais nova é a criança, mais ela “curto-circuita” o nosso 

pensamento, passa de um fator para o outro, mostra-se bloqueada pela 

nossa insistência ou saturada pelos novos recomeços da prova. O 

psicólogo sente dificuldades em transcrever a mobilidade de 

comportamento verbal e motor, o vaivém das questões e das atitudes. 

Com muita frequência, o resultado é um texto confuso em que 

dificilmente se distingue o joio do trigo do (p. 32). 

Por este motivo, o presente estudo realiza uma revisão da literatura com o 

propósito de descrever as diferentes estratégias de utilização do Método de Rorschach 

junto ao público infantil. Tal iniciativa visa fomentar uma melhor compreensão sobre o 

uso do teste em crianças e uma reflexão sobre a viabilidade destas estratégias, 

apontando para perspectivas futuras na avaliação desta população.     

 

Método 

Delineamento do estudo 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica assistemática, que utiliza métodos 

explícitos e sistematizados de busca na literatura científica, com posterior síntese das 

informações selecionadas. Para isto, realizou-se uma revisão bibliográfica abrangendo 

publicações diversas sobre o assunto, do Brasil e do exterior, sem recorte temporal. A 

partir desta revisão buscou-se levantar a quantidade de estudos sobre o tema, os anos de 

publicação, a nacionalidade da pesquisa e o tipo de estratégia sugerida pelo autor para a 

aplicação do Rorschach em crianças. Buscou-se ainda traçar uma breve discussão sobre 

os principais resultados encontrados.  

 

Materiais 

A presente revisão foi realizada mediante busca eletrônica de artigos nacionais e 

internacionais indexados nas seguintes bases de dados científicos: PsycInfo e Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO). Também foi realizada consulta em livros, estes 

selecionados a partir de repetidas citações nos periódicos aqui abrangidos e por se 

destacaram como importantes obras de associação entre desenvolvimento humano e o 

Método de Rorschach. Sobre estes último, foram anexados estudos dos seguintes 

autores, dentre outros: Ames, Learned, Metraux e Walker (1962), Jacquemin (1976), 

Exner e Weiner (1982), e Traubenberg e Boizou (1999).  

Procedimentos 
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As consultas às bases de dados foram efetuadas no período de dezembro de 2013 

a março de 2014. As consultas em bases eletrônicas foram realizadas a partir das 

seguintes palavras-chave: Rorschach, aplicação e crianças. Nos livros foram feitas 

buscas sobre especificidades da aplicação do Rorschach na faixa etária considerada a 

partir de consultas às seções específicas sobre os procedimentos de uso do instrumento e 

a avaliação de jovens indivíduos. 

 Os critérios de inclusão para seleção desse material bibliográfico foram: a) estar 

nas bases de dados consultadas; b) ser redigido em português ou inglês; c) abranger 

estudos relacionados a crianças até 12 anos.  

Os critérios de exclusão foram: a) amostra composta por sujeitos adultos ou 

adolescentes; b) estudos nos quais não descrevem a estratégia de aplicação do teste; c) 

ser reincidentes nas bases. 

Em seguida, os artigos que permaneceram, considerando os critérios de inclusão 

e exclusão, foram recuperados na íntegra e classificados de acordo com as seguintes 

dimensões de análise: 1) ano de publicação e nacionalidade; 2) tipo de estratégia de 

aplicação do teste; 3) resultados e considerações sobre a estratégia indicada. 

 

Resultados e Discussão 

O Rorschach continua sendo tomado como um recurso viável para 

avaliação psicológica de crianças e, deste modo, algumas estratégias foram testadas por 

pesquisadores da área ao longo do tempo, com vistas a lidar com as dificuldades usuais 

às testagens nesse grupo. Assim, desde os primeiros trabalhos com esse teste em 

crianças foram introduzidas diferenças em relação à testagem típica de adultos. Nestes 

casos, mesmo definidos os princípios de padronização que uniformizam a aplicação do 

instrumento, estas alternativas de ação foram sendo viabilizadas para facilitar as 

intervenções com o Rorschach junto aos indivíduos mais novos. Tais procedimentos, 

identificados e comentados no corpo deste texto, encontram-se sintetizados na Tabela 1, 

disposta a seguir:  
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 Tabela 1. Estratégias de Testagem de Crianças com o Método de Rorschach e 

Autoria 

Técnica Autor 

 

Ambiente lúdico de 

aplicação 

Setze (1954) 

Jacquemin (1976) 

Nascimento, Pedroso e Souza (2009) 

 

 

Simplificação das 

instruções 

 

Anzieu (1989) 

Ames, Learned, Metraux e Walker (1962) 

Traubenberg e Boizou (1999) 

 

 

Pré-teste com manchas 

domésticas 

Hertz (1936, citada por Setze, 1954) 

 

Ford (citada por Setze, 1954; Setze, Setze, Baldwin, Doyle e 

Kobler, 1957) 

Pedroso (2008, citada por Nascimento, Pedroso e Souza, 2009) 

 

Flexibilização da posição 

de aplicação 

 

Ames, Learned, Metraux e Walker (1962) 

Exner e Weiner (1982) 

 

“Técnica Gráfica” 

 

Beizmann (1961, citado por Jacquemin, 1976) 

 

Inquérito imediato à 

resposta 

 

Hertz (1936, citada por Ames, Learned, Metraux e Walker, 1962) 

Setze (1954) 

Ames, Learned, Metraux e Walker (1962) 

 

Descrição de objetos 

 

Exner (1999) 

 

Inicialmente, observa-se que para os mais jovens, muitas vezes buscou-se criar 

um contexto de aplicação organizado segundo um clima lúdico, sendo que nestes casos, 

o instrumento era costumeiramente oferecido como um passatempo (Setze, 1954; 

Jacquemin, 1976; Nascimento, Pedrosa & Souza, 2009). As crianças mantêm uma 

relação especial com os estímulos lúdicos e estes vêm sendo usado como recursos para 

orientar programas interventivos diversos voltados para este público. No caso do 

Rorschach, Abraham (1996) observou semelhanças entre a técnica e as brincadeiras 
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infantis, de forma que traçou paralelos entre a tarefa dada pelo teste e, por exemplo, as 

atividades de “esconde-esconde”. Sobre o assunto, Traubenberg & Boizou (1999), por 

sua vez, alertam que o uso do termo “jogo” deve ser considerado com atenção, pois, 

pode fazer com que a criança produza mais respostas fabuladas que o usual. 

Sobre as instruções oferecidas ao examinando para orientação da testagem, 

Anzieu (1989) entendia que, em se tratando de crianças pequenas, estas eram 

dispensáveis. Segundo ele, “basta mostrar-lhes as pranchas enquanto brincam, pedindo-

lhes para dizer o que vêem” (p. 53). Outros autores, porém, asseveram que é 

interessante realizar uma simplificação das instruções, com uma apresentação do teste 

baseada em informações mais diretas e frases curtas (Ames, Learned, Metraux & 

Walker, 1962; Traubenberg & Boizou, 1999). 

Outras modificações nos procedimentos de testagem também foram encontradas. 

Sobre isto, uma alternativa proposta inicialmente por Hertz (1936, citada por Setze, 

1954), foi alavancada por Mary Ford. A estratégia, nomeada Ford’s Trial Blot Method 

consistia em apresentar uma mancha de tinta de produção doméstica antes das demais 

pranchas que compõem o instrumento. Aquela mancha “feita em casa”, era também 

padronizada conforme as características de plasticidade dos demais borrões do 

Rorschach, sendo que sua utilização figurava como um “treino”, uma oportunidade para 

assegurar que a criança conseguiria lidar com o formato da avaliação (Setze, 1954; 

Setze, Setze, Baldwin, Doyle & Kobler, 1957).  

No Brasil, alternativa similar foi sugerida por Pedroso (2008, citada por 

Nascimento, Pedroso & Souza, 2009) que denominou de Pré-Rorschach a construção de 

uma mancha de tinta parecida com aquelas encontradas no teste para habituar a criança 

aos cartões e estimular suas associações pouco tempo antes da aplicação usual do 

instrumento. 

Apesar destas alternativas viabilizadas no país e no exterior, o uso de cartões de 

ensaio é desaconselhado por Traubenberg e Boizou (1999). De acordo com estas 

autoras, a estratégia é desinteressante porque inibe as reações da criança ao cartão I do 

Rorschach e, deste modo, pode comprometer a interpretação qualitativa do material. 

A posição de aplicação é outro fator considerado. Ainda que alguns sistemas do 

Rorschach tenham padronizado sua testagem com uma configuração particular de 

colocação entre examinador e examinando, isto pode ser complicado de se garantir 

quando a avaliação é realizada com uma criança. Sob esta constatação, pode ser 

necessário que o psicólogo adapte a situação de exame e se utilize de recursos além 
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daqueles dados pelo setting do consultório, com a disponibilização típica de mesa e 

cadeira. Assim, no caso de crianças, a aplicação do Rorschach pode ser realizada com 

algumas almofadas espalhadas pelo chão ou até de pé e em áreas externas. O objetivo é 

permitir que o examinando tenha livre movimentação pelo ambiente para evitar que a 

testagem se torne enfadonha. Raramente estas modificações implicam em protocolos de 

características inusuais, sendo que, para isto, é importante que o profissional assegure-se 

de resguardar a maior parte dos demais procedimentos-padrões de uso do instrumento 

(Ames, Learned, Metraux & Walker, 1962; Exner & Weiner, 1982). 

O inquérito do Rorschach é usualmente visto como a etapa mais difícil de sua 

aplicação e, em crianças, este é também um processo bastante delicado. Muitas vezes, é 

complicado fazer com que os pequenos examinandos se atenham ao percepto inicial, 

visto que frequentemente elas divagam sobre o conteúdo observado, introduzindo novas 

imagens e deformações do que viu inicialmente (Traubenberg & Boizou, 1999). Isto 

posto, outras alternativas baseadas na modificação da testagem padronizada para 

adultos, objetivavam facilitar o inquérito do teste para estes avaliandos. Uma destas, 

denominada de “técnica gráfica”, consistia em estimular a criança a reproduzir uma 

cópia da área espacial da mancha que correspondia à sua resposta, isto tendo um papel 

transparente disposto sobre a prancha do Rorschach (Beinzmann, 1961, citado por 

Jacquemin, 1976). Sobre esta técnica, Traubenberg e Boizou (1999) salientaram que se 

trata de uma estratégia que enriquece a avaliação de crianças, pois, permite o acesso a 

dados complementares, usualmente de difícil acesso e bastante reveladores sobre 

aspectos de suas personalidades. 

Além disto, também para o inquérito, alguns autores sugeriam que era 

interessante buscar a imediata clarificação de cada resposta oferecida ao longo do 

exame de pequenos examinandos (Setze, 1954; Ames, Learned, Metraux & Walker, 

1962). Hertz (1936, citada por Ames Learned, Metraux & Walker, 1962), de modo 

similar, direcionava as crianças para o inquérito após encerrada a fase de respostas de 

cada cartão. Tais condutas encontravam justificativa no entendimento de que estes 

indivíduos tendem a se incomodar e demonstram aborrecimento quando é realizada uma 

nova apresentação dos cartões. Nestes casos, há a compreensão de que o desinteresse 

suscitado pela tarefa da fase de inquérito pode levá-los ao abandono do teste (Ames 

Learned, Metraux & Walker, 1962). 

Sobre a realização do inquérito logo após cada resposta, Exner e Weiner (1982) 

ressalvam que este procedimento não precisa ser abandonado, mas deve ser utilizado 
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com cautela. A efetivação do inquérito imediato à cada resposta foi considerado 

interessante somente naqueles casos em que o comportamento pré-teste exibido pela 

criança sinalizou que ela pode ter dificuldades para ser avaliada ou corre risco de 

rejeitar cartões quando submetida ao procedimento padrão de testagem. 

Os mesmos autores salientaram ainda que, sob as bases do Sistema 

Compreensivo (SC), pesquisas com mais de 3.000 participantes indicaram que para 

apenas 5% das crianças esta estratégia de clarificação de respostas foi necessária. Nestes 

casos, observou-se que os protocolos obtidos tendiam a apresentar mais respostas, sendo 

que estas se mostravam mais simples e pouco elaboradas (aumento estatisticamente 

significativo de respostas com localização D e determinante F) em comparação com os 

dados das outras crianças, testadas segundo o procedimento de aplicação do Rorschach 

padronizado pelo SC (Exner & Weiner, 1982; Leura & Exner, 1977, citados por Gacono 

& Meloy, 1994). 

Da mesma forma como Exner e Weiner (1982), Jacquemin (1976) entendia que 

a realização do inquérito em imediata sucessão à emissão da resposta deveria se efetivar 

apenas em situações especiais, ou seja, quando fosse verificada a necessidade e somente 

para crianças mais novas. Em sua pesquisa, com 480 crianças entre 3 e 10 anos, este 

tipo de estratégia não chegou a ser utilizado para qualquer participante com idade 

superior a 6 anos. 

Assim, para facilitar a compreensão da criança acerca das instruções referentes à 

fase de inquérito do Rorschach e quando são verificadas dificuldades em seu 

desempenho, Exner (1999) oferece uma alternativa bastante simples de intervenção do 

psicólogo. A estratégia consiste em utilizar algum objeto do ambiente de testagem 

(segundo seu exemplo, um caminhão de bombeiros de brinquedo), que, após 

corretamente identificado pela criança, deve ser descrito por ela, em uma tarefa que se 

assemelha aos propósitos da segunda etapa da aplicação do Rorschach. Assim, por 

analogia, a criança entenderá melhor o que lhe é solicitada durante a fase do inquérito.  

 

Considerações Finais 

A identificação de estratégias para avaliação de crianças evidencia o cuidado que 

o profissional deve ter em adaptar-se às especificidades infantis, ajustando suas técnicas 

e linguagem para maior aproximação e comunicação com elas. No exame com o 

Método de Rorschach, isto não é diferente e o teste, por sua complexidade, tem sido 
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adaptado e refletido para maximizar o interesse, atenção, entendimento e a 

disponibilidade da criança para lidar com a tarefa proposta pelo instrumento. 

As estratégias aqui apresentadas, por sua vez, merecem consideração cuidadosa. 

Sabe-se que os testes psicológicos são estruturados segundo padrões que orientam a sua 

utilização e modificações nestes direcionamentos usualmente culminam em protocolos 

inválidos. Isto posto, qualquer uma das táticas apresentadas, caso considerada de uso 

viável, deve ser objeto de análise científica criteriosa com vistas a verificar o impacto 

que causa sobre as respostas do examinando e distinção de seu potencial. 

É importante observar ainda que boa parte destas estratégias de avaliação com o 

Rorschach em crianças, mostraram-se suscetíveis a críticas. Nestes casos, dentre outras 

coisas, direcionavam as crianças de forma diferente à padronização do instrumento, 

demonstraram que potencial para comprometer a interpretação qualitativa do 

instrumento ou figuraram como alternativas desnecessárias para a maior parte destes 

examinandos.  
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Introdução 

Nos últimos anos a obesidade tornou-se foco de atenção dos pesquisadores 

devido ao seu aumento vertiginoso na população nacional e mundial com consequente 

impacto gerado em âmbito individual, familiar e social (IBGE, 2010; NIH, 2012; 0MS, 

2012). A obesidade é uma doença crônica, com etiologia multifatorial caracterizada 

pelo excesso de gordura corpórea. Apesar de existirem diferentes formas de avaliá-la, 

usualmente é constatada através do cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC= altura 

m
2
/peso kg), a gravidade da obesidade varia de acordo com IMC (OMS, 2012). A 

Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) recomenda que o 

diagnóstico do grau de obesidade seja feito através do cálculo do IMC somado à 

avaliação de risco envolvida em cada caso como: medida da circunferência abdominal, 

exames laboratoriais (taxa glicêmica, colesterol) e doenças associadas (SBCM, 2010). 

A obesidade mórbida é caracterizada por um IMC igual ou maior que 40 m
2
/kg. 

Também conhecida como obesidade Grau III ou Grave, é o nível mais preocupante 

devido aos riscos de morte inerentes às comorbidades clínicas frequentemente a ela 

associadas (NIH, 2012). Acompanhando o aumento progressivo da obesidade no Brasil 

e no mundo a obesidade mórbida também sofreu elevação significativa nos últimos 

anos, representando 6,8 % da população mundial (NIH, 2012) e no Brasil, segundo a 

Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica [SBCM] (2008) este percentual é de 3%. 

Os dados são preocupantes devido à associação da obesidade com doenças físicas que 

levam a óbito, como a Hipertensão e Diabetes tipo II, repercutindo diretamente no 

aumento da mortalidade mundial (OMS, 2012).  

O tratamento da obesidade usualmente se resume à associação de dieta 

hipocalórica e atividade física (Tavares, Nunes & Santos, 2010). No entanto, apenas 
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estas medidas comportamentais não são eficazes na maioria dos casos, já que fatores 

psicológicos, orgânicos e sociais também estão envolvidos (Román, Martínez, 

Gonzáles, Vicente & Rodríguez-Marín, 2012). No caso da obesidade mórbida a 

ineficácia do tratamento tradicional torna-se mais evidente, um dos motivos citados na 

literatura é a dificuldade que estes pacientes têm de aumentar o gasto calórico com 

atividades físicas, e o maior peso excedente, exigindo maior tempo e perseverança para 

atingir os resultados esperados (Hintze, Bevilaqua, Pimentel & Junior, 2011). 

Dentre os diversos tratamentos da obesidade a Cirurgia Bariátrica tem sido o 

tratamento de escolha para a população obesa mórbida, devido à promoção de redução 

drástica do consumo calórico e consequente obtenção de resultados eficazes em relação 

à perda do peso  excedente e redução ou remissão das doenças associadas à obesidade, 

podendo o paciente perder 46% do seu peso total inicial nos dois primeiros anos pós-

cirúrgico (Zeve et al., 2012). Apesar de a maioria dos pacientes se beneficiarem com a 

perda de peso através da cirurgia, recentes pesquisas indicam que um percentual entre 

20% a 30% de casos apresenta incremento de peso após dois anos pós-cirúrgico 

(Bassan, Gomes, Dourado & Carvalho, 2012; Pataky, Carrard & Golay, 2011; Porto, 

2012), um percentual maior que 30% de reganho de peso pós-cirúrgico é referido em 

estudo feito após cinco anos de cirurgia (Toledo, Camilo, Guimarães, Moraes & Soares, 

2010). As causas deste elevado percentual de “fracasso” do tratamento cirúrgico em 

longo prazo, ainda não são claras, necessitando de mais pesquisas que envolvam os 

diferentes aspectos relacionados à obesidade.  

O excesso de peso está frequentemente associado a doenças físicas, conhecidas 

como de origem mecânica (apneia do sono, problemas articulares, Hipertensão Arterial 

Sistêmica, etc.) ou metabólicas (Diabetes tipo II, Aterosclerose, distúrbios hormonais, 

etc.). Transtornos clínicos psiquiátricos, comportamentais e de personalidade, estão com 

frequência presentes nos quadros clínicos de obesidade. Entre os transtornos clínicos 

àqueles relacionados à Ansiedade, Depressão e comportamento alimentar são os de 

maior prevalência. Os transtornos de personalidade variam em incidência de acordo 

com o grau de obesidade. A união dos fatores físicos e psicológicos resulta em uma 

diminuição da qualidade de vida do paciente obeso, proporcional ao grau de obesidade 

apresentado (Sandberg et al., 2013; Tavares et al., 2010). Apesar de ser um consenso 

que a obesidade sofre influência direta de aspectos psicológicos, o entendimento desta 

associação e da relação casuística existente é menos claro, do que o das doenças físicas 
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associadas à obesidade, por este motivo merecem mais pesquisas (Luppino et al., 2010; 

Rojas, Brante, Miranda & Pérez-Luco, 2011).  

Estudos indicam que os aspectos psicológicos do obeso pós-cirúrgico possuem 

relação importante com o fracasso ou êxito cirúrgico (Machado, Zilbertein, Cecconello 

& Monteiro, 2008). A compulsão, em diferentes intensidades, é um comportamento que 

está presente em um grande número de casos, podendo ser associada positivamente à 

obesidade (Dahl et al., 2010; Niego, 2007; Sandberg et al., 2013).  

A obesidade é uma doença de base orgânica, no entanto, quando se trata do ser 

humano, o corpo e “psique” fazem parte de um sistema, não se pode pensar em corpo 

sem relacioná-lo com o psiquismo, sendo assim, a obesidade afeta e é afetada tanto pelo 

corpo, como pela mente. Na visão psicanalítica, o corpo funciona como um palco onde 

os conflitos inconscientes encenam seus dramas, e a obesidade, por vezes, é um sintoma 

de aspectos psicopatológicos geradores de condutas desadaptadas (Lindenmeyer, 2012). 

Apesar disso, diversos fatores além dos conflitos inconscientes se relacionam à conduta 

alimentar inadequada levando à obesidade, além dos aspectos sociais e estilo de vida, os 

aspectos neurobiológicos vêm sendo continuamente estudados e os resultados indicam 

participação importante dos mesmos neste fenômeno (Hilbert, Tuschen-Caffier, & 

Hartmann, 2011; Melo, 2011; Quinton, Smith & Joiner, 2011; Schulz & Laessle, 2011), 

os quais terminam por ter impacto sob a personalidade do indivíduo. 

Não há indicativo científico de um tipo de personalidade ou de transtorno 

psiquiátrico exclusivo do obeso mórbido, e sim, tipos de funcionamento psicológico que 

compreendem algumas características comuns a esta população (Marcus & Wildes, 

2012) como: psicopatologias comórbidas, estilo de vida (Wedin, et al., 2012), traços de 

personalidade e temperamento (Valenti, Omizo & Maledrona, 2011; Vervaet, van 

Heeringen, & Audenaert, 2004) aspectos relacionados à autoestima (Rojas et al., 2011; 

Elfhag, 2010) somados à singularidade de cada indivíduo obeso (Claes et al., 2006).  

Em pesquisa feita com 100 obesos mórbidos utilizando o inventário de 

personalidade MCMI-III, Guisado e Vaz (2003) compararam os resultados com a 

normatização da população espanhola, segundo os autores não foram encontradas 

evidências de um tipo específico de personalidade ou transtornos clínicos relacionado 

ao obeso mórbido, e sim, os resultados indicaram dimensões variadas de personalidade, 

entre elas; Esquizoide, Paranoide, Compulsiva, Histriônica e Transtorno Delirante 

encontradas com diferença significativa na amostra em relação aos valores normativos. 

Martínez, González, Vicente, Román e Rodríguez-Marín (2012), em pesquisa com 50 
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pacientes obesos mórbidos também utilizando o MCMI-III, chegaram a resultados 

semelhantes indicativos de heterogeneidade de perfis psicológicos com prevalência das 

dimensões Histriônica e Compulsiva. Ainda em pesquisa com o MCMI-III Ferreira et 

al., (2013) encontraram predominância das Escalas relacionadas ao Eixo II de 

Personalidade Histriônica, Narcisista e Compulsiva em sua amostra composta por 162 

obesos mórbidos candidatos à cirurgia bariátrica. Reforçando a ideia de que há presença 

de psicopatologia variada da personalidade, Valenti et al., (2011) em pesquisa com 

MMPI-II, com 129 obesos em espera para cirurgia bariátrica, encontraram resultados 

indicativos de personalidade Narcisista e Antissocial, referindo que a união destas duas 

escalas caracteriza comportamento, impulsivo, irritável e de instabilidade emocional. 

Em estudo revisional de pesquisas feitas sobre a obesidade com o método de 

Rorschach, Elfhag (2010) refere também à existência de diferentes subgrupos de obesos 

no que tange aspectos da personalidade. A autora salienta a importância das diferenças 

encontradas a respeito de subgrupo que apresenta maiores dificuldades na área 

emocional como presença de depressão e aumento do (Afr) indicando uma maior reação 

a situações estimulantes, e outro grupo que parece apresentar pior prognóstico em 

relação à perda de peso com nível de distorções perceptivas, elevado, verificado através 

de altas pontuações no índice de transtorno do pensamento (PTI) encontradas em 

estudos da década de 90 e também mais recentes. Ainda refere o achado a respeito de 

uma menor ansiedade relacionada ao corpo (An +Xy) em obesos com maior IMC, 

referindo que este resultado possa ter relação com uma negação da problemática e 

consequente evolução para a obesidade mórbida. 

Em pesquisa feita com pacientes obesos Mórbidos com TCAP, com 

administração do Rorschach Passos, Yazigi e Claudino (2008), verificaram uma 

elevação significativa nos índices especiais (Wsum6 e Nível 2), representativos de 

problemas graves em nível de organização do pensamento, sugestivos de processos 

imaturos de pensamento, associado à perda dos limites da realidade. Os autores afirmam 

que os índices especiais presentes no Rorschach sistema compreensivo Exner (SC), 

indicam a predominância de processos primários de funcionamento de personalidade, 

ou seja, dificuldade de diferenciação entre os estímulos de origem interna e externa, dos 

limites entre si e os demais, predomínio do princípio do prazer sobre o princípio da 

realidade. Outros resultados encontrados foram: maior suscetibilidade desta população a 

desenvolver estados afetivos depressivos, autocrítica excessiva, uso frágil da 

intelectualização e vulnerabilidade à perda de controle em situações instáveis. Não foi 
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encontrada relação entre os episódios compulsivos e características de descontrole no 

Rorschach, mas características de perturbação importante em nível de pensamento 

estavam presentes de forma significativa nos protocolos. Tais características são 

entendidas pelas pesquisadoras como estruturais podendo vir a amenizar com o fim da 

obesidade ou da conduta alimentar patológica, mas ainda assim comporiam a 

personalidade do indivíduo. 

A complexidade psíquica, neuroendócrina e física que envolve a obesidade foi 

focada por Marcus e Wildes (2012), ao discutirem os motivos pelos quais o Grupo de 

trabalho de transtornos Alimentares do DSM decidiu não incluir a obesidade como um 

transtorno mental, apesar de ter sido cogitada esta hipótese. Os autores evidenciam a 

semelhança fenotípica de comportamentos encontrados na obesidade e os Transtornos 

Alimentares, bem como com os Transtornos por uso de Substância justificada por 

estudos neurobiológicos que evidenciam respostas neurológicas diferenciadas entre 

pacientes obesos e não obesos quando expostos aos alimentos; multiplicidade de 

transtornos clínicos (Depressão, Ansiedade, Transtorno Afetivo Bipolar, Transtorno de 

Déficit de Atenção, Transtorno de Estresse Pós-Traumático e Transtornos Alimentares) 

e de personalidade (Borderline, Depressiva); as relações entre circuitos neuroendócrinos 

e obesidade Hipotálamo- Hipófise -Adrenal (HPA), Sistema Cerebral de Recompensa 

(SCR), sistema regulador da saciedade, sono e vigília, entre outros. Os autores resumem 

que a obesidade não deve ser incluída no DSM-5 como transtorno mental até novas 

pesquisas serem feitas, devido a sua heterogeneidade etiológica, e sim deve ser 

considerada a existência de fenótipos de obesidade causada por transtornos mentais.  

 No presente trabalho será apresentado um recorte de uma pesquisa maior na qual 

foram investigados aspectos psicológicos do obeso mórbido submetido à cirurgia 

bariátrica há mais de dois anos, visando relacioná-las aos resultados cirúrgicos e 

clarificar o entendimento da população pós-bariátrica respondendo a questões como: 

Existem diferenças de características psicológicas entre os pacientes submetidos à 

Cirurgia Bariátrica que não obtém resultados satisfatórios daqueles que atingem o 

objetivo de perda de peso após dois anos de cirurgia?   

 

Objetivos 

O objetivo deste estudo foi explorar características do pensamento de pacientes 

submetidos à gastroplastia há mais de dois anos, bem como diferenciar aspectos do 
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funcionamento psicológico de pacientes pós-cirúrgicos que atingiram o peso esperado 

daqueles que não o atingiram. 

 

Método 

A presente pesquisa tem delineamento quantitativo de cunho exploratório e 

comparativo com coorte transversal. Foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o número 0319.0.51.000 

O corrente estudo limitou-se a pacientes adultos submetidos à cirurgia bariátrica 

do tipo Bypass Gástrico operados na cidade de Natal-RN, com tempo pós-cirúrgico de 

pelo menos dois anos e que tinham IMC>40 antes do procedimento cirúrgico.  

A amostra foi não- probabilística e de conveniência, definida a partir de dados 

de pacientes submetidos à Cirurgia Bariátrica do tipo Bypass Gástrico, há pelo menos 

dois anos, no Serviço de Cirurgia da Obesidade e Doenças Relacionadas à Obesidade 

(SCODE) do Hospital Universitário Onofre Lopes da cidade de Natal-RN.  

Os critérios de inclusão utilizados foram participantes adultos, de ambos os 

sexos, alfabetizados, que já haviam sido submetidos à cirurgia Bariátrica do tipo Bypass 

Gástrico há pelo menos dois anos, e aceitarem participar da pesquisa através da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Os critérios de exclusão da amostra foram: obesidade diagnosticada como 

resultante de distúrbio hormonal do tipo hipotireoidismo, obesos com IMC inferior a 40 

antes do processo cirúrgico, sujeitos com Retardo Mental ou doença psiquiátrica grave 

impeditiva para a execução das tarefas e pessoas com problemas graves de acuidade 

visual, como também aqueles que não consentiram em participar da pesquisa através da 

assinatura do TCLE. 

Dentre os potenciais participantes identificados inicialmente, quando contatados, 

três negaram-se a participar da pesquisa, um havia falecido, dois não residiam mais na 

cidade de Natal, uma paciente foi internada, não podendo participar, e oito não foram 

encontrados devido a alterações de endereço sem notificação ao SCODE. Sendo assim, 

esses participantes foram substituídos, considerando os mesmos critérios de inclusão e 

exclusão. Ao final contou-se com 20 participantes que não obtiveram e ou mantiveram a 

perda de peso considerada adequada de mais que 50% do peso excedente inicial, e 20 

participantes que atingiram o objetivo de perda e manutenção de peso. 
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Instrumentos 

 Para a execução da coleta de dados foi utilizado um protocolo de pesquisa 

constituído por técnicas psicológicas dos tipos: projetiva (Método de Rorschach) e 

objetivas de autorrelato inventário de personalidade, Millon Clinical Multiaxial 

Inventory – III [MCMI-III], como também foi utilizado um questionário 

biossociodemográfico.  

 

Método de Rorschach 

A técnica de Rorschach, como é usualmente denominada é considerado um 

método, indo além dos propósitos dos testes psicológicos, pois não apenas mensura 

um fenômeno psicológico, mas sim gera um entendimento da personalidade de forma 

global que pode ser visto e interpretado por diversas linhas teóricas. O método é 

composto por 10 lâminas (cartões) com manchas originais, produzidas por Hermann 

Rorschach em 1921, 3 acromáticas, 2 pretas e vermelhas e 5 policromáticas.  

Foram selecionadas variáveis específicas do Rorschach que se associam às 

características do pensamento e aspectos cognitivos como a percepção, focos de 

investigação da pesquisa. Por este motivo a análise foi feita a partir da Tríade Cognitiva, 

composta pelos módulos da Mediação, Processamento e Ideação do Sistema 

Compreensivo e o Índice de Transtorno do Pensamento (PTI). Para o cálculo do PTI 

foram utilizados os valores normativos nacionais e americanos, visando tornar a 

avaliação mais adequada à amostra. 

Neste estudo os resultados da classificação dos protocolos de Rorschach-SC 

foram analisados em agrupamentos de variáveis de acordo com os módulos do Sistema 

Compreensivo (SC) propostos por Exner (1999). A interpretação dos resultados se deu a 

partir da normatização nacional (Nascimento, 2010), por esta se mostrar mais adequada, 

devido a diferenças importantes nos valores de variáveis específicas em relação à 

população americana, apesar do Rorschach-SC ter validade transcultural (Exner, 1999; 

Meyer, 2007). 

Através de tabela de números aleatórios, foram selecionados quatro protocolos, 

representando 10% do total de protocolos, para serem analisados por três juízes, peritos 

no sistema compreensivo, obtendo-se 89,14% de concordância na classificação. 
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Teste Millon Clinical Multiaxial Inventory- III (MCMI-III) 

O MCMI-III é um instrumento objetivo de avaliação da personalidade criado por 

Theodore Millon e colaboradores em 1997, com o intuito de avaliar o funcionamento 

psicológico do indivíduo. Trata-se de um inventário de personalidade amplamente 

utilizado internacionalmente para a avaliação de transtornos de personalidade e 

síndromes clínicas. A construção do instrumento é baseada na teoria de personalidade 

de Millon, como também está de acordo com os critérios diagnósticos do DSM-IV, 

auxiliando na avaliação do indivíduo e na formulação de uma hipótese diagnóstica de 

psicopatologia (Alchieri et al., 2010). É composto por 175 itens, os quais devem ser 

respondidos com “verdadeiro” e “falso”. Na pesquisa em questão sua administração foi 

feita individualmente após a técnica projetiva.  

A partir dos resultados são obtidas 24 escalas, distribuídas da seguinte forma: 14 

escalas de transtorno de personalidade referentes aos 14 protótipos de personalidade da 

Teoria de Millon e transtornos do Eixo II do DSM-IV, graduados entre moderados e 

graves; 10 escalas relacionadas a Síndromes Clínicas, intimamente relacionadas aos 

transtornos do Eixo I do DSM-IV, graduados em moderada e grave; 2 escalas 

denominadas de Desejabilidade e Valoração Negativa, as quais mensuram a intenção de 

gerar uma “melhor” ou “pior” impressão respectivamente; e 2 escalas que verificam a 

validade das respostas do sujeito, podendo vir a invalidar o inventário.  O inventário 

pode ser administrado em indivíduos a partir de 18 anos que estejam em avaliação 

psicológica e ou tratamento (Alchieri et al., 2010). 

Este instrumento foi selecionado com o objetivo de caracterizar a incidência de 

transtornos do Eixo I e Eixo II na amostra pesquisada e verificar manifestações de 

personalidade com alterações perceptivas e do pensamento nos grupos pesquisados. 

 

Resultados 

Iniciaremos a explanação dos resultados com a caracterização da amostra que 

contou com uma predominância de participantes do sexo feminino com escolaridade em 

nível Médio, exercendo atividade remunerada, com filhos, com idade média de 42,2 

anos e desvio padrão de 10,5 anos, a renda familiar ficou concentrada na faixa entre 3 a 

8 salários mínimos. Em relação ao estado civil, a maioria dos participantes (62,5%) hoje 

convive maritalmente. 

Os resultados do Rorschach foram analisados por módulos segundo o sistema 

compreensivo, neste trabalho foram enfatizados a Tríade Cognitiva e o PTI. 
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 A Tríade cognitiva é composta por três módulos: Processamento, Mediação e 

Ideação. O Módulo do Processamento diz respeito à forma como o sujeito apreende e 

incorpora os elementos da realidade externa, e também contém dados sobre sua 

capacidade cognitiva.  

O módulo Processamento segundo Exner (1999), retrata a forma como a pessoa 

dirige sua atenção ao meio, indicativos de potencial cognitivo, capacidade de análise e 

síntese e o quão complexa é a atividade organizativa do sujeito. Foram encontradas 

diferenças entre os grupos nas variáveis Dd (U=73,500, 283,500 p=0,001), com 

elevação no Grupo de perda, caracterizando atenção aos detalhes não ordinários. e 

Qualidade evolutiva vaga [DQv] (U=104,000, 104,000 p=0,007), o que caracteriza uma 

forma imatura de percepção da realidade no grupo de ganho. Como também, uma 

tendência global da amostra à elevações em relação à média normativa nas respostas de 

Detalhe Comum (D) e Detalhe Incomum (Dd) e uma leve diminuição em relação às 

respostas Globais (W).  

O valor de W deve ser analisado em conjunto com o valor com a qualidade 

evolutiva (DQ). Na amostra encontramos uma elevação da Qualidade evolutiva Vaga 

(DQv) associada às respostas globais. Segundo Exner (1999) a associação de W e DQv 

indicam modo imaturo, simples e superficial de apreender a realidade, por este motivo, 

investigamos evidências estatísticas acerca desta associação. A elevação das respostas 

DQv pode indicar imaturidade e forma simplificada de processamento de informação, 

sofrendo influência de nível de escolaridade e capacidade cognitiva, o que dificulta 

afirmações conclusivas acerca da sua interpretação na amostra, já que capacidade 

cognitiva não foi investigada. O nível de escolaridade da amostra poderia influenciar os 

resultados, mas descarta-se esta hipótese por haver mais participantes com nível médio 

e superior do que os de nível fundamental, mais relacionados com este tipo infantil de 

resposta. 

O Módulo Mediação inclui variáveis relacionadas à forma como a realidade é 

percebida, verificando o grau de convencionalismo ou individualismo com o qual o 

sujeito percebe a realidade e a presença, ou não de distorções nesta percepção. Na 

pesquisa não foram encontradas diferenças significativas entre os grupo. No entanto, 

foram encontradas diminuições em relação à média nas variáveis indicativas de 

adequada percepção da realidade (XA%, WDA%, X+%) e elevação naquelas que 

indicam distorções perceptivas (X-%), estes resultados indicam a presença de 
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importante distorção perceptiva interferindo na forma com que os participantes em sua 

maioria percebem a realidade.  

O Módulo da Ideação se refere à forma como os processos de pensamento 

agem sobre as emoções. Não foram encontradas diferenças significativas entre os 

grupos em relação às variáveis contidas neste módulo. Em lugar disso os resultados 

revelaram uma tendência global à elevação em relação à amostra normativa nas 

seguintes variáveis: respostas de conteúdo Mórbido (MOR), códigos especiais de nível 

2 (N2), Wsum6, respostas de movimento animal (FM) e resposta de movimento 

humano com qualidade formal negativa (M-) e de Movimento Humano ativo (Ma). 

As respostas de Movimento Humano ativo (Ma), que se relaciona a capacidade 

imaginativa e deliberada do pensamento, dado que poderia ser considerado como ponto 

positivo se as respostas M de qualidade forma negativa (M-) não estivessem 

aumentadas, indicando perturbação em nível cognitivo e perceptivo relacionado ao 

pensamento deliberado. Devido ao caráter quantitativo da pesquisa não foram feitas 

análises de conteúdo das respostas M o que prejudica a validade clínica das 

interpretações. Esta limitação da pesquisa se estende a todas as respostas de movimento, 

de qualidade formal negativa (FQ-) e com códigos especiais, tipos de respostas que 

contém maior elemento projetivo e por este motivo exigem uma avaliação qualitativa 

(Exner, 1999). As respostas de Movimento Animal (FM) estão relacionadas aos 

pensamentos não deliberados, associadas às pulsões primitivas e necessidades básicas. 

A perda na qualidade das respostas M e elevação das respostas FM podem ser 

indicativas de perturbação na área do pensamento, geradora de irritação ideativa e 

influenciando na forma como os participantes pensam sobre aquilo que percebem no 

meio. Os códigos especiais de nível 2 (N2) e Wsum6 apresentaram-se elevados 

reforçando a ideia de presença de perturbação em nível de pensamento e de autoestima 

prejudicada entre os obesos mórbidos, bem como as repostas MOR, indicativas de uma 

visão pessimista da realidade e denegrida de si mesmo. 

Os resultados da Tríade Cognitiva refletiram diretamente no aumento de 

pontuação o Índice de Transtorno de Pensamento (PTI), não havendo diferença 

significativas entre os grupos. Apesar disso chama a atenção que enquanto na população 

normativa 66% não pontuaram no PTI, na amostra não foi encontrado nenhum 

protocolo com pontuação nula, ocorrendo o oposto em relação as mais altas pontuações, 

enquanto a população normativa pontuou até 4 (3%), a amostra do estudo apresentou 

pontuações 4 (47,5%), 5 (2,5%) e 6 (7,5%). Os resultados indicam presença importante 
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de distorções perceptivas e falhas na organização do pensamento. Estes resultados são 

reforçados por achados de pesquisas indicativos de presença de perturbação em nível de 

pensamento na população obesa mórbida com uso do Rorschach (Elfhag, 2010; Moraes 

et al., 2004; Passos et al., 2008) e também com outros instrumentos (Guisado & Vaz, 

2003).  

Em relação ao MCMI-III foram analisadas as diferenças significativas das 

dimensões de personalidade e escalas clínicas entre os dois grupos. Dentre as escalas de 

personalidade os resultados indicam que o Grupo de ganho apresenta elevação na escala 

referente à Transtorno depressivo (U=124.500., W=334,500, p=0,04), considerado 

moderado, e na escala de Transtorno Esquizotípico (U=98.000, W=308,000 p=0,00), 

situada entre os transtornos graves. Entre as Escalas Clínicas, foram encontradas 

diferenças significativas entre os Grupos em 4 escalas de transtornos moderados, e em 2 

escalas de transtornos graves, entre elas a escala de Transtorno do Pensamento 

(U=125.500, W=330,500. p=0,03),  indicando elevação da presença de Transtornos 

clínicos e de personalidade no Grupo de Ganho.  

Na teoria de Millon a dimensão Esquizotípica se caracteriza por uma orientação 

à vida do tipo Desapego, isto é, caracterizado por indivíduos com a capacidade de 

experienciar prazer prejudicada, são inclinados a não vivenciar como positiva as 

experiências consigo mesmo e nas relações, a adaptação desta dimensão é do tipo ativo-

passiva. Tendem a evitar os relacionamentos íntimos devido à ansiedade despertada por 

eles e apresentam distorções em nível cognitivo e perceptivo. Os indivíduos 

Esquizotípicos, vivenciam intensa ansiedade frente às relações, mesmo quando possuem 

intimidade, o que justifica a conduta evitativa e tendência a manter-se absorto em seu 

próprio mundo. Os resultados encontrados no Rorschach em relação ao PTI e a tríade 

cognitiva reforçam estes achados, apesar de que, diferente dos resultados do MCMI-III, 

os do Rorschach não apresentaram diferença de média entre os grupos e sim uma 

tendência global a elevação das variáveis relacionadas ao prejuízo do pensameto. Esses 

resultados se assemelham aos encontrados por Elfhag (2010), que em suas conclusões 

subdivide a população bariátrica em um grupo com problemas afetivos e outro com 

prejuízo cognitivo e perceptivo, diferindo apenas de que a autora encontrou diferença 

em relação a prognóstico prejudicado para perda de peso presente no grupo com 

transtorno em nível de pensamento.  

Importante evidenciar que a análise do MCMI-III foi feita apenas através de 

provas não-paramétricas de análise de variância, não havendo análise descritiva e 
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comparação com dados normativos nacionais devido à inexistência dos mesmos. 

Podendo este fato justificar que neste estudo não foi encontrada a variedade de 

dimensões de personalidade como visto em outras pesquisas (Elfhag, 2010; Martínez, et 

al. 2012). No entanto, se percebe a existência de diferentes dimensões e funcionamento 

de personalidade reforçando evidências já existentes sobre fenótipos de obesos e não um 

único tipo de personalidade e de transtornos psiquiátricos associada a esta população 

(Rojas, 2011; Ferreira, 2013; Guisado &Vaz, 2003).  

Os resultados da pesquisa reforçam a conclusão de que se trata de uma 

população com maior prejuízo perceptivo e em nível de pensamento, bem como que a 

intensidade dessas características podem prejudicar os resultados cirúrgicos. 

 

Considerações finais 

Os resultados desta pesquisa indicam uma tendência global à presença de 

perturbações em nível de pensamento e prejuízos perceptivos na população pós-

bariátrica, bem como a intensidade destas manifestações e presença de transtornos 

clínicos prejudicam os resultados pós-operatórios. Tais resultados reforçam a 

importância de haver um acompanhamento psicológico em longo prazo do paciente 

bariátrico, devido a uma maior vulnerabilidade psicológica desta população. Na prática 

percebe-se que é dada uma maior importância à avaliação psicológica pré-cirúrgica, e o 

acompanhamento e avaliações periódicas pós-cirúrgicas por vezes são negligenciados, 

sendo deixado ao encargo do paciente buscar acompanhamento se julgar necessário. 

Como pode-se perceber através desta e de outras pesquisas aqui citadas, uma parcela 

destes pacientes precisa de maior apoio e orientação para obter êxito na continuidade do 

tratamento da obesidade que se segue após o período cirúrgico, já que apresentam 

alterações em nível de pensamento e maior incidência de comorbidades psiquiátricas, 

pois é sabido que a cirurgia é apenas uma faceta do tratamento da obesidade.  

Apesar de ter-se chegado a importantes conclusões, são várias as limitações 

deste estudo são elas; o número reduzido da amostra que não permiti inferências 

generalizadas, o corte transversal impossibilita que possam ser identificadas quais 

características estavam presentes no período pré-operatório e quais são as características 

advindas do processo cirúrgico e perda de peso e por último os instrumentos utilizados 

não serem adaptados à população bariátrica. As limitações desta pesquisa levam a 

sugestões para futuros estudos normativas e de validação de instrumentos, bem como 
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pesquisas longitudinais que venham a ampliar o entendimento desta população para que 

melhor se possa entendê-la e ajudá-la. 
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Introdução 

A avaliação psicológica, entendida como um processo de coleta de dados que 

visa descrever e classificar comportamentos, usa instrumentos e técnicas para responder 

questões específicas e obter maior conhecimento do indivíduo ou do grupo de 

indivíduos, fornecendo, conseqüentemente, elementos para se poder planejar 

intervenções e ações psicoterapêuticas, caso necessário (Cunha, 2005). Com o 

conhecimento produzido pela avaliação psicológica presume-se a possibilidade de 

enriquecimento da identificação e da compreensão sobre os problemas individuais, 

desde que lastreada cientificamente pelas exigências de investigação de fenômenos 

psicológicos (Cruz, 2002). Para a realização de avaliações psicológicas confiáveis, é 

indispensável o adequado conhecimento e o domínio técnico sobre os instrumentos de 

coleta de dados, assim como de suas propriedades psicométricas. 

Dentre as técnicas existentes no campo da avaliação psicológica, os testes 

psicológicos constituem-se em procedimentos sistemáticos para a obtenção de amostras 

de comportamento relevantes para o funcionamento cognitivo, afetivo, social e global 

de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, incluindo a análise comparativa destas 

amostras com certos padrões de desempenho de outros grupos de indivíduos (Urbina, 

2007). A função básica dos testes psicológicos é investigar, por meio da medida, 

amostras de comportamento em diferentes circunstâncias, auxiliando desta forma na 

identificação de características de sujeitos e de seu funcionamento psíquico, informando 

suas mais diversas formas de expressão de emoção/afeto, cognição/inteligência, 

motivação, personalidade, psicomotricidade, atenção, memória, percepção, dentre 
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outras (CFP, 2003). Para tanto, devem ser construídos com base científica e apresentar 

parâmetros psicométricos adequados que atestam a confiabilidade e a representatividade 

do construto a ser mensurado (Anastasi & Urbina, 2000).  

Nesta direção, com o objetivo  o  aperfeiçoamento  da  prática  da  avaliação  

psicológica, a Comissão Internacional de Testes (ITC) formulou diretrizes 

internacionais para a utilização destes instrumentos, incluindo importantes orientações 

para os processos de adaptação sociocultural  dos  mesmos.  Nessa perspectiva,  esta 

comissão  destacou  que os  testes  devem  ser cuidadosamente adaptados às diferenças 

culturais, sendo sua mera tradução um procedimento insuficiente para a sua adequada e 

consistente utilização (Van de Vijver & Hambleton, 1996; Fuster, 2008). Os esforços da 

ITC ocorreram no sentido de elaborar passos fundamentais para a  construção  e  para  a  

adaptação  de  um  teste  psicológico,  abordando  a  importância  dos conceitos de 

validade, fidedignidade e padronização. 

A validade de um teste refere-se ao que o teste mede e com que eficácia ele o 

faz. Assim, se um instrumento não possui evidências de validade, não há segurança de 

que as interpretações sobre as características psicológicas avaliadas por ele sejam 

legítimas (Noronha, Primi & Alchieri, 2004). A fidedignidade, por sua vez, diz respeito 

à consistência e à precisão do processo de mensuração. Desse modo, tal conceito pode 

ser entendido como a qualidade dos escores de um teste, que sugere o grau de sua 

consistência e de erro implícito nos processos de mensuração de elementos psíquicos e 

comportamentais (Urbina, 2007). Já a padronização está relacionada, de modo geral, à 

uniformização da administração, da avaliação e da interpretação dos resultados do 

instrumento. Em se tratando mais especificamente da análise de resultados, uma 

estratégia técnica bastante utilizada consiste no estabelecimento de normas, isto é, no 

desenvolvimento de padrões de referência de desempenho em um determinado teste. 

Pode-se notar, portanto, que esses três elementos  (validade,  precisão  e  normas) são  

componentes  centrais  na  fundamentação  da qualidade  de  um  teste  psicológico  e,  

assim,  requerem  devida  atenção  e  análise  específica, constituindo-se em seus 

indicadores psicométricos básicos.  

Dentre as várias possibilidades instrumentais existentes nos testes psicológicos, 

destacam-se, nesse momento, os métodos projetivos ou mais recentemente nomeados 

como autoexpressivos. De acordo com Bandeira et al. (2006), no teste projetivo, o 

indivíduo fica livre para dizer ou fazer o que quiser, a partir do material apresentado e 

do tipo das atividades propostas. Não há boas e más respostas predeterminadas: boa é a 
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primeira idéia que lhe ocorre. Como na psicanálise, vale aquilo que espontaneamente 

vem à consciência. Durante a realização de uma técnica projetiva, o respondente se 

utiliza do repertório de imagens e vivências registrado a partir de sua experiência, e põe 

em ação as maneiras que desenvolveu para lidar com as situações de vida, por meio de 

seus recursos e suas habilidades para enfrentar problemas e lidar com seus conflitos 

(Güntert, 2000).    

Pode-se afirmar que os métodos projetivos de avaliação psicológica oferecem 

ricas informações para se compreender o mundo interno do indivíduo, favorecendo a 

captação de seus potenciais e de sua dinâmica funcional psíquica. Estes dados 

certamente são bastante importantes e úteis para o julgamento e a tomada de decisões na 

prática clínica de avaliação e intervenção psicológica (Fensterseifer & Werlang, 2008). 

Dentro dessa pluralidade de estratégias técnicas de avaliação psicológica, o foco do 

atual trabalho estará no tocante à personalidade, avaliada conforme as possibilidades do 

Método de Rorschach (1921).  

O Psicodiagnóstico de Rorschach situa-se entre as técnicas projetivas mais 

difundidas e utilizadas em todo o mundo. A abrangência de seu uso se dá em diversos 

campos da Psicologia, sendo considerado um dos métodos projetivos mais sofisticados 

para estudar o funcionamento psíquico de um indivíduo  (Nascimento,  2002;  Pasian,  

2002;  Lelé,  2006; Villemor-Amaral,   Yagizi,   Nascimento,   Primi   &   Semer,   

2006). Contudo, apesar de extremamente reconhecido e estudado, o Rorschach ainda 

encontra dificuldades concernentes à elaboração de suas normas e de sua constante e 

necessária atualização técnica. Destaca-se, todavia, que assim como em outros 

instrumentos de avaliação psicológica, a análise adequada do desempenho de um 

indivíduo no Rorschach implica na existência de resultados obtidos com grupos de 

referência, ou seja, fazem-se necessárias informações sobre como se comportam as 

variáveis desta prova projetiva na população (Pasian, 1998; Güntert, 2000). No caso do 

Psicodiagnóstico de Rorschach, a satisfação desses critérios também é indispensável e, 

desse modo, seus padrões normativos devem ser desenvolvidos em diferentes contextos 

e condições socioculturais, sempre procurando acompanhar a realidade existente e suas 

especificidades (Adrados, 1985; Pasian, 2002; Lelé, 2005, 2006; Resende, Rezende & 

Martins, 2006; Villemor-Amaral et al., 2006). 

A importância da realização de estudos normativos com métodos projetivos de 

avaliação psicológica, bem como seu contínuo refinamento, é também aludida por 

Adrados (1985), principalmente tendo em vista as peculiares características sociais e 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

207 
 

territoriais existentes no Brasil. Segundo esta autora, “mesmo em nosso país, com sua 

vasta dimensão continental, as características da personalidade, válidas para 

determinada região, não podem ser extensivas ao resto da população brasileira” (p. 8). 

Visando a atualização dos padrões normativos do Rorschach (Escola Francesa) 

para a população infantil, foram desenvolvidos estudos recentes por Fernandes (2010) e 

Raspantini (2010). Nesses estudos, Fernandes (2010) avaliou uma amostra composta 

por 180 estudantes, de seis a oito anos, e Raspantini (2010) avaliou outra amostra de180 

estudantes, de nove a 11 anos. Os participantes dos dois estudos eram crianças com 

sinais de desenvolvimento típico, residentes em cidades do interior paulista e que foram 

distribuídas equitativamente em relação ao sexo, idade e origem escolar. Em ambos os 

estudos, a idade exerceu efeito significativo em algumas variáveis expressivas do 

Rorschach, sugerindo aspectos maturacionais implicados no processo de interpretação 

desta técnica e fazendo-se necessária a consideração desta evidência empírica no 

processo de utilização e análise clínica das produções infantis. No entanto, a 

comparação específica desses dois grupos de crianças de diferentes faixas etárias ainda 

não havia sido concretizada, compondo o enfoque do presente trabalho. 

 

Objetivo 

O presente trabalho objetiva examinar possíveis diferenças em padrões de 

resposta de crianças de diferentes faixas etárias ao Método de Rorschach, segundo o 

referencial teórico-metodológico da Escola Francesa. Trata-se de um recorte de dois 

estudos mais amplos (Fernandes, 2010; Raspantini, 2010) que elaboraram referenciais 

normativos deste método projetivo de avaliação psicológica para crianças de seis a oito 

anos e de nove a 11 anos (respectivamente), sendo que, no atual trabalho, focalizaram-

se 16 importantes variáveis da Escola Francesa do Rorschach, vinculadas ao 

funcionamento lógico e afetivo-social. 

 

Método 

 

Participantes 

Foram analisados protocolos do Método de Rorschach de 360 participantes, 

sendo 180 estudantes de seis a oito anos de idade e de 180 estudantes de nove a 11 anos, 

de ambos os sexos, provenientes de escolas públicas e particulares de cidades do interior 

paulista e que foram distribuídos equitativamente a partir das variáveis sexo, idade e 
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origem escolar (escolas públicas e particulares). Além disso, os participantes do estudo 

não apresentaram indicadores de limitação intelectual, examinada a partir dos resultados 

obtidos no Teste das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven; e não estavam 

submetidos a tratamento psicológico, neurológico e/ou psiquiátrico, conforme 

informação referida por pais e/ou responsáveis em questionário informativo. Desse 

modo, foram integradas à amostra crianças que apresentaram, dentro das possibilidades 

de informação, índices de desenvolvimento típico para suas respectivas faixas etárias. 

 

Instrumentos 

1) Questionário informativo sobre história pessoal: este instrumento foi elaborado no 

formato de questionário dirigido aos pais ou responsáveis pelas crianças, de modo a se 

obter informações centrais sobre o desenvolvimento pessoal e acadêmico dos possíveis 

participantes.  

 

2) Teste das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven: para efeito de controle das 

características intelectuais da amostra foi utilizado o Teste das Matrizes Progressivas 

Coloridas de Raven (Raven, Raven & Court, 1988), que se destina à avaliação do 

desenvolvimento intelectual de crianças de cinco a 11 anos de idade e, portanto, 

mostrou-se adequado aos propósitos de se conhecer o potencial cognitivo dos eventuais 

participantes deste trabalho. Cabe destacar que foram incluídas no estudo as crianças 

que atingiram desempenho superior ao percentil 25, sinalizando potencial pelo menos 

médio nessa área. Foi utilizado, para classificação dos resultados, o padrão proposto por 

Angelini, Alves, Custódio, Duarte e Duarte (1999). 

 

3) Psicodiagnóstico de Rorschach: como material específico para a realização dos 

estudos normativos propriamente dito, aplicou-se nas crianças participantes o 

Psicodiagnóstico de Rorschach (Rorschach, 1921), aprovado para uso no Brasil pelo 

Conselho Federal de Psicologia. O referencial técnico-científico utilizado no presente 

trabalho foi o sistema de Ombredane e Canivet do Rorschach, conhecido como Escola 

Francesa, conforme orientações de Rausch de Traubenberg (1998) e Anzieu (1986). O 

material para aplicação e avaliação dessa técnica projetiva é composto, portanto, pelo 

conjunto de dez pranchas padronizadas, folhas para registro dos dados, folha 

padronizada de localização das respostas, folha para codificação das respostas e 

cronômetro para registrar o ritmo do trabalho associativo e interpretativo do 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

209 
 

participante. A aplicação é individual e os cartões são apresentados um a um, sendo 

solicitado ao examinando fazer associações sobre o que percebe diante dos estímulos 

apresentados.  

 

Procedimentos 

O estudo foi desenvolvido em diferentes etapas após a devida análise e 

aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto/USP. Essas 

etapas foram: estabelecimento de um breve rapport e reapresentação da pesquisa aos 

participantes; aplicação do Teste das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven, 

segundo as normas existentes em seu respectivo manual (Angelini, Alves, Custódio, 

Duarte & Duarte, 1999); aplicação do Psicodiagnóstico de Rorschach, seguindo-se os 

padrões da Escola Francesa (Rausch de Traubenberg, 1998). Todas essas etapas foram 

realizadas nas próprias escolas, em sala adequada, isenta de interrupções. Cada criança 

foi avaliada individualmente, em uma única sessão, respeitando-se, dentro das 

possibilidades, a motivação e as necessidades individuais. As instruções para as 

atividades foram apresentadas levando-se em conta a capacidade de compreensão das 

faixas etárias das crianças desse estudo.  

Para a avaliação dos resultados nas Matrizes Progressivas Coloridas de Raven, 

foram utilizados os padrões apresentados em seu respectivo manual (Angelini, Alves, 

Custódio, Duarte & Duarte, 1999). Os desempenhos individuais foram avaliados em 

termos do número total de acertos (pontos) e em suas respectivas notas percentis.  

Com o objetivo de se alcançar adequação técnica na análise dos resultados no 

Rorschach, a classificação de cada protocolo foi realizada por três juízes independentes, 

para verificação de sua precisão. Em seguida, as classificações finais desses protocolos 

foram inseridas em um banco de dados desenvolvido no Microsoft Office Excel 2007. 

Além disso, as principais variáveis do banco de dados foram transpostas para planilhas 

específicas do programa estatístico computacional Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) para Windows (Versão 16.0) em planilhas que permitiram a realização 

das análises descritivas e inferenciais dos resultados, adotando-se como nível de 

significância o valor de p ≤ 0,05.  

Neste trabalho, a ênfase esteve na análise comparativa dos resultados médios do 

conjunto de participantes dos estudos de Fernandes (2010) e Raspantini (2010) 

recorrendo-se ao Teste t de Student. Foram comparadas as seguintes variáveis: a) 
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índices de produtividade (número de respostas, número de respostas adicionais, número 

de recusas, denegação, tempo de latência médio e tempo de reação médio), modos de 

apreensão (G, D, Dd e Dbl), respostas relacionadas aos determinantes formais (F%, 

F+% e F+ext%), conteúdos predominantes (A% e H%) e respostas banais (Ban%). 

 

Resultados 

Nos índices de produtividade, foram encontradas diferenças estaticamente 

significativas nas variáveis R, Ra, Tempo de latência médio e Tempo de reação médio; 

nos modos de apreensão Detalhe (D) e pequeno detalhe (Dd), nos conteúdos animal e 

Humano (A e H) e também em relação às respostas banais. Em relação aos índices de 

produtividade, apresentam-se os resultados na Tabela 01.  

 

Tabela 1. Resultados da comparação estatística das variáveis relacionadas à 

produtividade no Rorschach entre crianças de seis a oito anos e crianças de nove a 11 

anos (n=360). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* O número 1 refere-se ao estudo realizado por Fernandes (2010), crianças de seis a oito anos.  

** O número 2 refere-se ao estudo realizado por Raspantini (2010), com crianças de nove a 11 

anos. 

Variáveis 

pareadas 

 

Média 

Desvio 

Padrão 

Valor da 

estatística (t) 

 

p-value 

R_1* 

R_2** 

14,50 

16,50 

4,17 

7,49 

-2,979 ,003 

     

RA_1 

RA_2 

0,17 

0,34 

0,48 

0,80 

-2,502 ,013 

     

Rec_1 

Rec_2 

0,10 

0,12 

0,30 

0,45 

-,533 ,594 

     

Den_1 

Den_2 

- 

- 

0,20 

0,25 

,000 1,000 

     

TLm_1 

TLm_2 

14,20 

16,80 

10,60 

11,10 

-2,362 ,019 

     

TRm_1 

TRm_2 

28,80 

32,80 

11,60 

12,10 

-3,099 ,002 
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R= número total de respostas; RA = número de respostas adicionais; Rec = número de recusas; 

Den = número de respostas negadas durante o inquérito; TLm = tempo de latência médio e 

TRm= tempo de reação médio. 

 

Em ambos os estudos, os dados relativos aos indicadores de produtividade 

sinalizaram, a partir dos referenciais técnicos da Escola Francesa do Rorschach (Rausch 

de Traubenberg, 1998), boa capacidade associativo-interpretativa e agilidade nos 

processos de reação e de elaboração de respostas aos cartões (a partir do R e TRm). As 

respostas adicionais (RAs), recusas e denegações foram praticamente ausentes, 

denotando reduzida repressão no trabalho das crianças avaliadas nestes estudos. No 

entanto, as crianças de seis a oito anos apresentaram número de respostas e de respostas 

adicionais significativamente menor do que as crianças de nove a 11 anos. Em se 

tratando do TLm e do TRm, as crianças de seis a oito anos também apresentaram maior 

rapidez associativa do que as crianças de nove a 11 anos, indicando que as crianças mais 

novas, apesar de produzirem menos respostas, trabalharam em tempo significativamente 

menor do que as crianças mais velhas. 

Em relação aos modos de apreensão dos estímulos do Rorschach também foram 

encontradas alguma diferenças estatisticamente significativas em função da faixa etária 

das crianças, nas variáveis D e Dd. Esses dados compõem a Tabela 2. 

 

Tabela 2. Resultados da comparação estatística das variáveis relacionadas aos modos 

de apreensão do Rorschach entre crianças de seis a oito anos e crianças de nove a 11 

anos (n=360). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis 

pareadas 

Média Desvio 

Padrão 

Valor da 

estatística (t) 

p-value 

G_1* 

G_2** 

41,60 

43,90 

19,20 

21,30 

-1,122 ,264 

     

D_1 

D_2 

44,80 

32,90 

16,60 

15,50 

7,504 ,000 

     

Dd_1 

Dd_2 

12,90 

22,50 

11,50 

14,20 

-6,719 ,000 

     

Dbl_1 

Dbl_2 

0,71 

0,54 

2,26 

1,66 

,830 ,408 
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* O número 1 refere-se ao estudo realizado por Fernandes (2010), crianças de seis a oito anos.  

** O número 2 refere-se ao estudo realizado por Raspantini (2010), com crianças de nove a 11 

anos. 

G= respostas globais; D = respostas detalhe; Dd = repostas pequeno detalhe; Dbl = respostas 

que se referem aos detalhes brancos. 

 

 As crianças de seis a oito anos evidenciaram maior frequência de interpretações 

em áreas detalhe (D), seguida pela área global (G), com menor número de apreensões 

dos pequenos detalhes (Dd) dos cartões e mínima atenção aos detalhes brancos (Dbl). 

Esses elementos caracterizariam um estilo perceptivo marcado pela apreensão de 

aspectos relevantes do ambiente. Já para as crianças de nove a onze anos, nota-se maior 

ocorrência de apreensões globais dos estímulos, em que seus aspectos gerais são 

priorizados, seguida pelas respostas vinculadas a detalhes e pelas apreensões de 

pequenos detalhes. A localização Dbl também foi pouco utilizada pelas crianças dessa 

faixa etária. 

 Os índices F%, F+% e F+ext% não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois grupos de crianças. Esses dados estão apresentados na 

Tabela 3, a seguir. 

 

Tabela 3. Resultados da comparação estatística das variáveis relacionadas à qualidade 

formal das respostas do Rorschach entre crianças de seis a oito anos e crianças de 

nove a 11 anos (n=360). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* O número 1 refere-se ao estudo realizado por Fernandes (2010), crianças de seis a oito anos.  

** O número 2 refere-se ao estudo realizado por Raspantini (2010), com crianças de nove a 11 

anos. 

Variáveis 

pareadas 

Média Desvio 

Padrão 

Valor da 

estatística (t) 

p-value 

F%_1* 

F%_2** 

66,30 

63,00 

15,90 

16,50 

1,909 ,058 

     

F+%_1 

F+%_2 

76,50 

76,00 

16,30 

17,20 

,315 ,753 

     

F+ ext%_1 

F+ ext%_2 

75,90 

75,60 

14,01 

15,10 

,198 ,843 
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F%= proporção de respostas determinadas pela forma sobre o total de respostas; F+% = 

proporção de respostas de boa qualidade formal no conjunto de respostas determinadas 

unicamente pela forma; F+ext%= proporção de respostas com adequado recorte formal sobre o 

total de respostas. 

 

  

Em ambas as faixas etárias analisadas, os índices encontrados sugerem adequado 

nível de precisão perceptiva no grupo destes escolares avaliados. Não apresentaram 

especificidades na distribuição das variáveis representativas do investimento lógico 

(F%) e nem na qualidade formal de suas interpretações da realidade (F+% e F+ext%), 

fortalecendo indicadores de consistência na organização do pensamento nessa etapa do 

desenvolvimento infantil. 

Por fim, foi examinada a distribuição das respostas de conteúdo animal (A%) e 

humano (H%) oferecidas pelos dois grupos de crianças diante do Rorschach, além da 

proporção de respostas banais (Ban%). Pode-se notar, pelo disposto na Tabela 4, que 

houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de crianças. 

 

Tabela 4. Resultados da comparação estatística das variáveis relacionadas ao 

conteúdo das respostas do Rorschach entre crianças de seis a oito anos e crianças de 

nove a 11 anos (n=360). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* O número 1 refere-se ao estudo realizado por Fernandes (2010), crianças de seis a oito anos.  

** O número 2 refere-se ao estudo realizado por Raspantini (2010), com crianças de nove a 11 

anos. 

A= respostas de conteúdo animal; H = respostas de conteúdo humano; Ban = repostas banais. 

 

Variáveis 

pareadas 

Média Desvio 

Padrão 

Valor da 

estatística (t) 

p-value 

A_1 

A_2 

64,90 

58,30 

17,90 

16,50 

3,396 ,001 

     

H_1 

H_2 

13,90 

21,00 

12,10 

13,20 

-5,300 ,000 

     

Ban_1 

Ban_2 

17,80 

22,30 

9,10 

10,70 

-4,317 ,000 
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Nos dois grupos de crianças, as respostas de conteúdo animal e humano são 

predominantes no conjunto da produção ao Psicodiagnóstico de Rorschach, 

caracterizando a grande maioria das interpretações apresentadas. Contudo, para as 

crianças de seis a oito anos foi sinalizada menor ocorrência de respostas de conteúdo 

humano (H%), sugerindo que crianças de nove a 11 anos essas possuem identificação e 

interesse pelo contato humano mais forte em relação às mais novas. Já as respostas de 

conteúdo animal ocorreram com maior frequência nas crianças de seis a oito anos, 

correspondendo a interpretações características de menor maturidade, portanto 

condizentes com sua faixa etária. Tal diferença também está presente em relação às 

respostas banais, sendo que o grupo de crianças mais velhas apresentou maior 

quantidade de respostas banais (Ban%), sugestivo de maior investimento em processos 

de compartilhamento do pensamento da coletividade, também compatível com seu 

maior tempo de socialização. 

 

Discussão 

É importante considerar que os estudos de Fernandes (2010), com crianças de 

seis a oito anos, e Raspantini (2010), com crianças de nove a 11 anos, foram 

desenvolvidos na mesma época, em um mesmo contexto, e seguindo os mesmos moldes 

de aplicação e de avaliação dos resultados, sendo a única diferença entre os referidos 

estudos a faixa etária enfocada. Desta forma, teve-se o objetivo de verificar 

especificidades concernentes às idades, em importantes variáveis do Método de 

Rorschach, a partir do referencial técnico-científico da Escola Francesa.  

Em relação à produtividade e ritmo, observou-se que as crianças mais novas 

(Fernandes, 2010) produziram menos interpretações (R = 14,5) e em menor tempo 

(TRm=28,8s) que as crianças de Raspantini (2010), que obtiveram média de 16,5 

respostas em 32,8 segundos. Isso confirma a afirmação de Semer (2008) de que na fase 

de latência ocorre rebaixamento na produção de respostas no Rorschach, em virtude de 

maior apego à realidade externa e repressão das fantasias.  

Em se tratando das localizações das respostas, o grupo de nove a 11 anos 

manifestou preponderância de respostas globais (G = 43,9%), seguidas de respostas 

grande detalhe (D = 32,9%) e pequeno detalhe (Dd = 22,5%). As crianças de seis a oito 

anos, em contrapartida, apresentaram predomínio de D (44,8%) sobre G (41,5%), 

seguido de Dd (12,9%). Estes índices revelam que as crianças mais novas tenderam a 

focalizar suas interpretações da realidade em elementos pregnantes da realidade, ao 
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passo que as mais velhas (Raspantini, 2010), concentraram-se majoritariamente nos 

aspectos globais dos estímulos, com forte valorização das minúcias. 

Ao se comparar os principais conteúdos evocados pelos dois grupos de crianças, 

contatou-se que a amostra de Raspantini (2010) emitiu maiores índices de respostas 

relacionadas ao conteúdo humano (H = 21,06%), contra 13,9% das crianças avaliadas 

por Fernandes (2010). Porém, estas crianças apresentaram maiores índices de conteúdos 

zoomórficos (A = 64,9%), contra 58,3% das crianças de nove a 11 anos, denotando 

maior concretismo, estereotipia e imaturidade no raciocínio dos escolares de seis a oito 

anos. E, por fim, em se tratando dos índices de respostas banais, os maiores índices 

foram obtidos pelos escolares mais velhos (22,3%), contra 17,8% das crianças de mais 

tenra idade. 

A partir destas constatações empíricas, pode-se concluir que o perfil de produção 

no Rorschach das crianças de nove a 11 anos difere, em variáveis relevantes da Escola 

Francesa do Rorschach analisadas neste trabalho, do perfil das crianças de seis a oito 

anos. Esse achado sugere que a idade pode ser uma variável importante de inferência no 

modo como as crianças percebem e interpretam os estímulos desse método projetivo de 

investigação da personalidade. As diferenças encontradas podem ser atribuídas às 

diversidades maturacionais no desenvolvimento desses escolares, o que corrobora a 

afirmação de Semer (2008) de que é preciso considerar que se trata de indivíduos de 

personalidade em desenvolvimento e de recursos internos ainda não amadurecidos, e 

que, portanto, possuem características de desenvolvimento específicas em cada etapa. 

Portanto, em explanação geral de ordem comparativa entre os estudos apresentados, 

pode-se inferir que os dados justificam a elaboração de normas específicas do 

Rorschach para o grupo de crianças de diferentes faixas etárias. É importante lembrar 

que, cabe aos profissionais da área, a reflexão técnica para se evitar o risco da excessiva 

generalização de referenciais normativos, sem a devida avaliação de sua adequação às 

diferentes realidades socioculturais existentes e que devem ser levadas em conta nos 

processos de avaliação psicológica, conforme alertam Pasian e Loureiro (2010). 

Estimula-se, portanto, a continuidade de investigações científicas nesse campo no 

Brasil, acompanhando exigências internacionais de contínuo aprimoramento dos 

instrumentos de avaliação psicológica. 

 

 

 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

216 
 

Referências  

Adrados, I. (1985). A técnica do Rorschach em crianças: perfil psicológico da criança  

de sete aos quatorze anos. Petrópolis: Vozes. 

Anastasi, A. & Urbina, S. (2000). Testagem psicológica. (M. A. V. Veronese, trad.). (7a 

d.). Porto Alegre: Artmed. 

Angelini, A. L., Alves, I. C. B., Custódio, E. M., Duarte, W. F., & Duarte, J. L. M. 

(1999).  Matrizes progressivas coloridas de Raven: Escala especial. Manual. São 

Paulo: CETEPP. 

Anzieu, D. (1986). Os métodos projetivos. (M. L. E. Silva, trad.). (5a ed.). Rio de 

Janeiro: Campus. 

Bandeira, D. R., Trentini, C. M., Winck, G. E., & Lieberknecht, L. (2006). 

Considerações sobre as técnicas projetivas no contexto atual. In Noronha, A. P. P., 

Santos, A. A. A. & Sisto, F. F. (Orgs.). Facetas do fazer em avaliação psicológica. 

São Paulo: Vetor. 

Conselho Federal de Psicologia. (2003). Resolução CFP 02/2003. Brasília: CFP. 

Cruz, R. M. (2002). O processo de conhecer em avaliação psicológica. In Cruz, R. M., 

Alchieri, J. C. & Sardá Junior, J. J. (Orgs.). Avaliação e medidas psicológicas: 

produção do conhecimento e da intervenção profissional. São Paulo: Casa do 

Psicólogo. 

Cunha, J. A. (2005). Psicodiagnóstico-V. 5.ed. Porto Alegre: Artmed. 

Fernandes, S. (2010). O Psicodiagnóstico de Rorschach em crianças de seis a oito anos: 

um estudo normativo. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP. 

Fensterseifer, L. & Werlang, B. S. G. (2008). Apontamentos sobre o status científico 

das técnicas projetivas. In: Villemor-Amaral, A. E. & Werlang, B. S. G. (Orgs.). 

Atualizações em métodos projetivos para avaliação psicológica, (pp. 15-33). São 

Paulo: Casa do Psicólogo. 

Fuster, P. J. (2008). Adaptar el Rorschach (SC) a las diferentes poblaciones: un estudio 

generalizable desde la poblacion española. In International Congress of Rorschach 

and Projective Methods, 19 (p. 135). Leuven, Belgium: IRS. 

Güntert, A. E. V. A. (2000). Técnicas projetivas: o geral e o singular em avaliação 

psicológica. In F. F. Sisto, E. T. B. Sbardelini, R. Primi (Orgs.). Contextos e 

questões da avaliação psicológica (pp. 77-85). São Paulo: Casa do Psicólogo. 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

217 
 

International Test Comission (ITC). (2003). Recuperado em 07 de setembro de 2009, 

http://www.ibapnet.org.br/avalpsi_diretrizes.html  

Lelé, A. J. (2005).  Perception  of  reality  and  norm:  a  study  of  the  popular  

responses  to Rorschach Psychodiagnostic in Brazil (p. 239). In Proceedings, 18. 

International Congress of Rorschach and Projective Methods, 2005, Barcelona, 

Spain. Barcelona: IRS. 

Lelé, A. J. (2006). Resultados de 100 Psicodiagnósticos de Rorschach em mineiros. In 

Congresso Nacional da Associação Brasileira de Rorschach e Métodos Projetivos, 

4, (pp. 87-99). Brasília: Vetor. 

Nascimento, R. S. G. F. (2002). Estudo normativo do sistema compreensivo do 

Rorschach para a cidade de São Paulo. Psico-USF, 7(2), 127-141. 

Noronha, A. P. P., Primi, R., & Alchieri, J. C. (2004). Parâmetros psicométricos: uma 

análise de testes psicológicos comercializados no Brasil. Psicologia: Ciência e 

Profissão, 24(4), 88-99. 

Pasian, S. R. (1998). O Psicodiagnóstico de Rorschach: um estudo normativo em 

adultos da região de Ribeirão Preto. Tese de Doutorado, Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP. 

Pasian, S. R. (2002). Atualizações sobre o psicodiagnóstico de Rorschach no Brasil: 

breve panorama histórico. Psico-USF, 7(1), 43-52. 

Pasian, S. R. & Loureiro, S. R. (2010). Reflexões sobre princípios e padrões normativos 

do Rorschach. In: Pasian, S. R. (org). Avanços do Rorschach no Brasil (pp. 30 - 54). 

São Paulo: Casa do Psicólogo.  

Raspantini, R. L. (2010). O Psicodiagnóstico de Rorschach em crianças de 9 a 11 anos: 

um estudo normativo. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP. 

Rausch de Traubenberg, N. (1998). A prática do Rorschach. (A. J. Lelé, trad.). São 

Paulo: Vetor. 

Raven, J. C., Raven, J., & Court, J. H. (1988). Matrizes progressivas coloridas de 

Raven. Manual. São Paulo: Casa do Psicólogo. 

Resende, A. C., Rezende, T. C. & Martins, L. D. (2006). Estudo normativo do 

Rorschach para crianças goianienses: dados preliminares. In Congresso Nacional da 

Associação Brasileira de Rorschach e Métodos Projetivos, 4, (pp. 124-135). 

Brasília: Vetor. 

http://www.ibapnet.org.br/avalpsi_diretrizes.html


                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

218 
 

Semer, N. L. (2008). A utilização do Rorschach em crianças e adolescentes. In: 

Villemor-Amaral, A. E. & Werlang, B. S. G. (Orgs.). Atualizações em métodos 

projetivos para avaliação psicológica, (pp. 95-106). São Paulo: Casa do Psicólogo. 

Urbina, S. (2007). Fundamentos da testagem psicológica. (C. Dornelles, trad.). Porto 

Alegre: Artmed. 

Van de Vijver, F. & Hambleton, R. K. (1996). Translating Tests: Some Practical 

Guidelines. European Psychologist, 1(2), 89-99. 

Villemor-Amaral, A. E., Yagizi, L., Nascimento, R. S. G., Primi, R. & Semer, N. L. 

(2006). Elaboração do atlas e lista de qualidade formal do Rorschach no sistema 

compreensivo para uma amostra brasileira: comunicação preliminar. In Congresso 

Nacional da Associação Brasileira de Rorschach e Métodos Projetivos, 4, (pp. 70-

75). Brasília: Vetor. 

  



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

219 
 

Obesidade infantil em gêmeos univitelinos: Estudo de caso 

 

Carmem Gil Coury*  

Sonia Regina Pasian 

Programa de Pós-graduação em Psicologia 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

Universidade de São Paulo 

*Apoio: CAPES 

 

 

Introdução 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2014), a obesidade infantil 

apresenta-se como um dos maiores desafios às políticas públicas do século XXI. Este 

problema interfere gravemente no nível de saúde e, em escala global, atingindo mais os 

países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, em especial em regiões urbanas. A taxa 

de aumento deste transtorno tem sido alarmante, sendo que em 2010 o número de 

crianças menores que cinco anos com sobrepeso ficou acima de 42 milhões, dos quais 

aproximadamente 35 milhões provenientes de países em desenvolvimento. A obesidade 

infantil oferece maior propensão para o desenvolvimento de doenças metabólicas (como 

a diabetes) e doenças cardiovasculares em idade jovem. 

No Brasil, a tendência ao crescimento da obesidade infantil é acompanhada pela 

redução de casos de desnutrição severa, apontando inversão nutricional a favor da 

prevalência da obesidade (Ferreira & Magalhães, 2006). Avaliações antropométricas 

realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em todo o país, 

nos anos de 2008 e 2009, indicaram excesso de peso em 33,5% das crianças entre cinco 

e nove anos, dos quais 16,6% dos meninos também eram obesos; entre as meninas, a 

obesidade se apresentou em 11,8% da amostra.  

Esse contexto evoca a necessidade de esforços para compreender aspectos da 

etiologia e do funcionamento da obesidade infantil, visando aprimorar estratégias de 

cuidado e de sua prevenção. Os resultados contemporâneos sobre a obesidade, em 

especial na infância e na adolescência, têm mostrado a complexidade desse fenômeno, 

bem como evidências empíricas contraditórias sobre o tema na literatura científica. 

Há, no entanto, concordância no tocante à multideterminação da obesidade, 

pautada por fatores inerentes ao indivíduo (como herança genética e aspectos 
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psicológicos), bem como aspectos ambientais (externos ao indivíduo). São, assim, 

múltiplos os determinantes do quadro de obesidade, destacando-se a forte associação 

entre comportamentos alimentares e estilos de vida (De Niet & Naiman, 2011). 

No contexto dos aspectos psicológicos constitutivos do indivíduo, a prática da 

avaliação psicológica (incluindo métodos projetivos) pode contribuir para o 

aprofundamento destes conhecimentos associados ao desenvolvimento da obesidade. 

Sob o referencial psicodinâmico, que reconhece determinantes inconscientes no 

comportamento humano, tais métodos de avaliação psicológica possibilitam examinar o 

funcionamento interno a partir de suas expressões em produções incitadas por estímulos 

pré-estabelecidos, em geral pouco estruturados (Anzieu, 1986; Fensterseifer & Werlang, 

2008). Apesar da diversidade de instrumentos existentes, o Método de Rorschach figura 

como método projetivo de importante impacto no Brasil e no mundo (Herzberg & 

Mattar, 2008).  

O Método de Rorschach, desenvolvido pelo psiquiatra suíço Herman Rorschach 

e publicado em 1921, constitui-se por pranchas contendo borrões de tinta imprecisos, 

cuja interpretação é proposta ao respondente. As respostas resultantes dessa tarefa 

podem ser consideradas como indicadores da personalidade do indivíduo, acessada a 

partir de suas projeções. Dessa forma, os estímulos pouco estruturados dificultam que o 

indivíduo se utilize de respostas estereotipadas, geradas por estímulos ambientais 

comuns, facilitando a expressão livre da individualidade de sua personalidade (Yazigi, 

2010). É interessante apontar que tal estrutura permite que o método possa ser aplicado 

a diferentes faixas etárias. As reflexões teóricas envolvidas no processo interpretativo 

dos resultados possibilitam situar o indivíduo em seu contexto de desenvolvimento, 

relativizando suas respostas em relação a seus pares e às características de cada etapa do 

crescimento. Neste sentido, mostra-se como importante ferramenta de acesso ao 

psiquismo infantil, momento do desenvolvimento em que a habilidade verbal e 

imaginativa necessárias à técnica já estão disponíveis.  

Dentre as formas de realizar investigações sobre o comportamento humano, 

André (2005) aponta a estratégia metodológica do “estudo de caso” como favorecedora 

de um conhecimento especial. Enfoca a particularidade e complexidade do singular, 

levando ao entendimento de sua atividade dentro de dadas circunstâncias. Em outro 

trabalho, Stake (1978) argumenta que a abordagem individual de investigação, de 

natureza clínica (por meio de estudos de caso), constitui-se em ferramenta importante 

que permite o aprofundamento em construtos como personalidade e estruturação 
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psíquica, e suas possíveis associações ou vínculos com a obesidade infantil, foco do 

presente trabalho.  

Com base nessas considerações prévias, o presente trabalho objetiva, por meio 

da metodologia de estudo de caso, apresentar características da personalidade de irmãos 

gêmeos univitelinos portadores de obesidade, avaliados por meio do Método de 

Rorschach (Escola Francesa), oferecendo variáveis representativas da dinâmica e 

estruturação psíquica de irmãos com características genéticas semelhantes. 

 

Método 

 

Participantes 

O presente trabalho foi desenvolvido com base em estudos de caso realizados 

com dois irmãos gêmeos univitelinos de 10 anos de idade, estudantes regulares do 

quarto ano de uma escola pública no município de Ribeirão Preto (SP). Eram 

provenientes de família com pais casados, que habitavam mesma residência e que não 

possuíam outros filhos. As crianças participavam de tratamento nutricional para perda 

de peso após terem sido classificadas como obesas (sem etiologia orgânica), segundo 

referência internacional da OMS de 2007 (Sociedade Brasileira de Pediatria - Avaliação 

nutricional da criança e do adolescente: Manual de Orientação, 2009), existindo 

diferença de 11 kg entre o peso dos irmãos.  

 

Materiais e Procedimentos  

O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, conforme Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde e Resolução 16/00 do Conselho Federal de Psicologia (CAAE 

n.º21650813.2.0000.5407). Trata-se de estudo mais amplo, do qual foi elaborado o 

presente recorte, focalizando esses dois casos clínicos de obesidade infantil em gêmeos 

univitelinos. 

Inicialmente, as crianças foram convidadas a participar do estudo a partir do 

contato com a instituição de saúde na qual faziam tratamento para a perda de peso. O 

convite ao estudo foi feito na própria instituição, pela primeira autora, sendo que a mãe 

e os dois meninos aceitaram prontamente a participação voluntária. Deixaram registrado 
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seu consentimento e assentimento à pesquisa por meio de documentos específicos, antes 

do processo de coleta de dados em si. 

Na mesma semana em que fora estabelecido o contato, a primeira pesquisadora 

realizou uma única visita à residência familiar, sendo que antes da aplicação dos 

instrumentos em cada caso, foi realizado breve rapport com a criança, visando 

familiarizá-la com a pesquisadora, tranquilizá-la e informá-la a respeito de suas dúvidas 

e inseguranças referentes ao estudo. A seguir foi aplicado, em sessão individual, o 

Método de Rorschach (Escola Francesa, segundo Anzieu, 1986 e Raush de 

Traubenberg, 1998) com cada irmão. As aplicações foram realizadas em sequência em 

cada caso, sem intervalos que possibilitassem trocas de informação ou comentários 

sobre as atividades entre os irmãos. 

A aplicação e a análise das variáveis do Rorschach foram realizadas pela 

primeira autora, com a devida autorização dos responsáveis pelas crianças. Os 

referenciais normativos utilizados para classificação dos resultados foram elaborados 

por Raspantini (2010), com crianças do interior paulista, da faixa etária de nove a 11 

anos, ou seja, compatível com as características dos casos avaliados. 

 

Resultados e Discussão 

 

Aplicação do Método de Rorschach 

 

Heitor  

O primeiro caso a receber a aplicação do Método de Rorschach será chamado 

neste trabalho do nome fictício Heitor, a fim de proteger sua identidade. Heitor assume 

a tarefa de ser o primeiro a realizar as atividades da pesquisa. Mostrou-se cuidadoso 

com suas respostas, aparentando desejo de esgotar todo o conteúdo a ser explorado nos 

estímulos propostos do Rorschach. Foi simpático no trato com a pesquisadora, 

mostrando-se participativo, sorridente e disponível durante a aplicação do método de 

avaliação psicológica. Na fase da investigação da produção, entretanto, aparentou 

impaciência e certo cansaço em explicações mais minuciosas diante do elevado número 

de respostas que fornecera no protocolo. A aplicação do Método de Rorschach em 

Heitor totalizou 74 minutos. 
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Daniel 

O segundo participante desse trabalho, aqui chamado pelo nome fictício de 

Daniel, aceitou realizar a atividade da pesquisa apenas após seu irmão, mostrando-se 

inicialmente bastante envergonhado e fugidio ao contato. No entanto, após resistência 

inicial (não quis ser o primeiro a realizar as atividades da pesquisa), Daniel aceitou 

participar do estudo com tranquilidade e boa disposição. Sinalizou, a princípio, 

curiosidade a respeito do que havia respondido seu irmão Heitor, mas logo se centrou na 

própria tarefa. Durante a aplicação do Método de Rorschach, Daniel mostrou-se menos 

falante que o irmão, mais paciencioso e concentrado. Em certo momento da etapa de 

investigação das respostas aparentou cansaço, mas persistiu na tarefa de maneira 

cuidadosa. A aplicação desse método projetivo em Daniel teve duração total de 62 

minutos. 

Ambos os irmãos relataram experimentar cansaço com o Método de Rorschach, 

porém também referiram apreciar a atividade, fortalecendo os indicadores de adequado 

envolvimento pessoal e engajamento para com o trabalho. Esse dado, em si, oferece 

confiança adicional ao próprio resultado. 

  

Síntese quantitativa dos resultados do Rorschach 

 Conforme referencial técnico-científico adotado no presente trabalho, foi 

possível sistematizar as principais variáveis da Escola Francesa do Rorschach dos dois 

casos avaliados, como evidencia o Quadro 1. Foram listados os resultados específicos 

de cada caso, de modo a favorecer a comparação visual e clínica dos achados nesse 

método projetivo de avaliação psicológica. 

 

Quadro 1: Síntese quantitativa (psicograma) do Método de Rorschach aplicado em 

dois gêmeos univitelinos. 
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Rorschach 

 

HEITOR DANIEL 

 

Índices de 

Produtividade 

 

 

R=30 (↑↑) RA=2 (↑)           Rec=0  

 

Den=2 (↑↑) Ban=8 (↑↑) Orig=0 (X) 

 

 

R=23 (↑)       RA=0 (X)       Rec=0 (X) 

 

Den=0 (X)      Ban=2 (X)      Orig=0 (X) 

 

Ritmo 

 

TLm = 120/10 = 12,0” (↓) 

TRm = 790/30 = 26,3” (↓) 

 

TLm = 153/10 = 15,3” (X) 

TRm = 520/23 = 22,6” (↓) 

 

Modos de 

Apreensão 

 

 

G = 18 (↑↑)  18/30 = 60,0% 

D = 8      (↑)  8/30  = 26,7 % 

        Dd = 4    (X)                 4/30  = 13,3% 

        Dbl = 0   (X) 

 

 

G = 10 (↑) 10/23 = 43,5% 

D = 7    (↑)   7/23 = 30,4 % 

Dd = 5 (X)   5/23 = 21,7% 

               Dbl = 0 (X) 

Tipo de 

Apreensão 

G    D   Dd (rico, intermediário, desequilibrado). 

 

G   D  Dd (rico, intermediário, desequilibrado). 

 

 

 

Determinantes 

 

F% =  4/30 = 13,3%  (↓↓) 

F+% = 2/4 = 50,0%  (↓) 

F+ = 

2 
K = 7 

FC = 

0 

FE = 

1 

FClob = 

0 

F- = 2 
kan = 

17 

CF = 

0 

EF = 

0 

ClobF = 

0 

F+- = 

0 
kp = 0 C = 0 E = 0 Clob = 0 

 
kob = 0 

Cn = 

0    

F% =  3/23 = 13,0%  (↓) 

F+% = 2/3 = 66,7%  (↓) 

 

F+ = 2 K = 0 
FC = 

5 

FE = 

4 

FClob = 

0 

F- = 1 
kan = 

8 

CF = 

3 

EF = 

0 

ClobF = 

0 

F+- = 0 kp = 0 C = 0 E = 0 Clob = 0 

 kob = 

0 

Cn = 

0   

 

 

 

Conteúdos 

 

 

A% = 21/30 = 70,0% (↑)  

              H% =  7/30 =  23,3% (X) 

A : 17 H: 6 
Anat: 

0 
Obj : 1 Bot: 1 

(A) : 3 (H) : 1 Sg : 0 Art: 0 Geo: 0 

Ad : 1 Hd : 0 
Sex : 

0 
Arq: 0 Nat: 0 

(Ad) : 

0 
(Hd) : 0 

 

Simb: 0 
Pais: 0 

  

 

Abstr: 

0 

Elem: 

0 

  

  

Frag: 0 

 

A : 13 H: 0 
Anat: 

0 
Obj : 1 Bot: 1 

(A) : 

3 
(H) : 0 

Sg : 0 Art: 1 
Geo: 0 

Ad : 3 Hd : 1 
Sex : 

0 
Arq: 0 Nat: 0 

(Ad) : (Hd) : 0 

 

Simb: 0 Pais: 0 

  

 

Abstr: 

0 
Elem: 0 

  

  

Frag: 0 

 

A% = 19/23 = 82,6% (↑)  

              H% = 1/23 =   4,3% (↓) 

 

Fórmulas 

Vivenciais 

 

 

TRI: K : ∑Cp = 7 : 0      = Introversivo Puro (IP) 

 

TL: ∑k : ∑Ep = 18 : 0,5  = Introversivo Dilatado (ID) 

 

3ª Fórmula: 13/30 x 100 = 43,3% = Extratensivo 

 

 

TRI: K : ∑Cp = 0 : 5,5 = Extratensivo Puro (EP) 

 

TL: ∑k : ∑Ep = 8 : 2    = Introversivo Dilatado (ID) 

 

3ª Fórmula: 9/23 x 100 = 39,1% = Ambigual 
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FA: 
                          

 
 x 100 = 0/30 = 0% 

(normal) 

 

 

FA: 
                          

 
 x 100 =

 

   
 = 4,4% 

(normal) 

 

S.T.A. 

 

Sequenciação inespecífica. 

 

Sequenciação inespecífica. 

 

 Obs.:   (X) = dado compatível à média normativa; 

 (↑) = elevado em relação à média normativa;  

(↓) rebaixado em relação à média normativa. 

 

 

Avaliando-se os dados obtidos a partir das percepções dos irmãos frente aos 

estímulos do Método de Rorschach é possível levantar algumas hipóteses referentes à 

maneira com que cada um organiza seus afetos e se relaciona com a realidade. Em 

relação à capacidade cognitiva é possível inferir que ambos os irmãos sinalizaram 

adequado nível de inteligência e razoável capacidade associativa, indicando capacidade 

produtiva superior à média da população de referência (R elevado). Apesar do bom 

potencial produtivo apresentado pelos irmãos, a qualidade de seu trabalho sinalizou 

pontos de vulnerabilidade na adequação lógica e intelectual (proporções de F% e F%+ 

reduzidas), indicando a contaminação do pensamento por fantasias e possível 

dificuldade em manter a atenção e a adequada discriminação da realidade. Em suma, 

ambos os irmãos indicaram possuir potencial cognitivo compatível ao de sua faixa 

etária, embora não plenamente utilizado e com pontos de instabilidade funcional, 

sobretudo em Heitor. 

Com relação ao manejo afetivo, ambos os irmãos apresentaram tendência ao 

transbordamento afetivo, sinalizando controle insuficiente da afetividade (F% reduzido). 

Da mesma forma, nos dois casos houve sinais de um tipo de percepção mais dedutiva e 

sintética da realidade (G elevado), podendo ser superficial. Entretanto, é possível 

apontar algumas diferenças marcantes entre os irmãos ainda no campo da afetividade.  

Heitor indica portar personalidade do tipo introversivo, baseada em rica vida 

mental repleta de conteúdos imaginativos (K > Cp; K elevado), porém com recursos 

ainda parcialmente aproveitados e com sinais de imaturidade, apontando para um 

equilíbrio emocional instável (∑k > ∑Ep).  É especialmente notável em Heitor a 

intensidade das respostas cinestesia, favorecendo a espontaneidade de vivências 

emocionais, porém com reduzida elaboração (K < ∑k).  

Daniel apresenta dinâmica interna baseada no tipo extratensivo. Neste sentido, 

tende a reagir de maneira mais direta ao ambiente, respondendo àquilo que é mais 
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aparente e com restrição nas expressões criativas (K é nulo). Sua vivência afetiva, desse 

modo, parecem encontrar maior ressonância em seu contexto onde parece vislumbrar 

suas possibilidades de expressão emocional (K < Cp). Sinalizou vivenciar conflito 

psíquico entre essa tendência extratensiva e seus recursos de natureza introversiva 

(segunda fórmula: ∑k > ∑Ep), sugerindo parcial utilização dos mesmos. Da mesma 

forma que o irmão, Daniel também dá indicativos de imaturidade afetiva e parcial 

controle interno dos afetos (K < ∑k).  

É importante ressaltar, entretanto, que a situação aqui exposta como imaturidade, 

em ambos os casos, é compatível com o esperado para sua faixa etária, dado que se trata 

de crianças cujo desenvolvimento psíquico ainda está em curso. No caso de Daniel, 

hipotetiza-se existir maior disponibilidade de recursos atuais para o desenvolvimento de 

equilíbrio entre razão e afeto, em função dos indícios de parcial coordenação interna dos 

afetos (FC>CF+C), ao passo que o Heitor sinaliza maior dificuldade de qualquer 

expressão emocional no ambiente (primeira e segunda fórmulas afetivas são do tipo 

introversivo). Da mesma forma, a vivência de angústia aparenta ser razoavelmente 

administrada por Daniel (FE>EF+E) do que pelo irmão, que novamente indica 

insegurança em expressar seus conteúdos internos, inclusive relativos a ansiedade.  

Com relação à adaptação social, os dois casos indicam possuir grande 

capacidade de entrosamento com o pensamento da coletividade, inclusive tendendo a 

um conformismo social (Ban% e A% aumentados). Além disso, a presença elevada de 

conteúdos do tipo animal remete à possível associação com o predomínio das pulsões 

primárias e impulsividade. Daniel parece ter sua adaptação socioafetiva facilitada por 

conseguir fornecer expressão mais aberta de seus pensamentos e sentimentos em relação 

a Heitor.  

Um fator interessante que merece ser mencionado para enriquecer a presente 

reflexão sobre os dados clínicos é a diferença de peso entre os irmãos. Segundo as 

mensurações realizadas pela instituição de saúde na ocasião da coleta de dados, Daniel 

estaria pesando 11 quilogramas a mais que o irmão Heitor. A princípio, o dado pode 

parecer contrastante às análises realizadas até o presente momento, se pensarmos na 

obesidade simplesmente enquanto transtorno metabólico e psíquico, como foi colocado 

em primeiro momento, nas definições da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2014) 

neste trabalho. Entretanto, se pudermos entendê-la enquanto recurso de atuação das 

angústias e sentimentos, o ganho de peso pode aparecer como resultado de mecanismo 

de defesa utilizado para aliviar um universo psíquico afetivamente sobrecarregado. No 
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caso de Heitor, a sobrecarga psíquica assume uma direção autovoltada dos impulsos 

(tipo introversivo de vivências), dobrando-se sobre si, dificultando o desenvolvimento 

de suas potencialidades, porém protegendo-o do acréscimo adicional de peso. Enquanto 

isso, Daniel parece utilizar com mais frequência de atuações de seus afetos, associado a 

seu estilo extratensivo, onde a alimentação impulsiva, e consequente ganho de peso, 

parece ser recorrente. Cabe alertar, no entanto, que essas hipóteses configuram-se 

apenas do ponto de vista psíquico, não correspondendo a observações do 

comportamento alimentar dos casos em análise, o que exigiria critério externo para sua 

comprovação, extrapolando os atuais objetivos desse estudo de caso.  

Ao optar-se por esta vertente que reconhece e valoriza o comportamento 

alimentar como associado ao funcionamento psíquico e ao processo de elaboração da 

impulsividade, o presente estudo de caso ilustra manifestações e vivências em duas 

crianças que compartilham a mesma condição biológica e sociocultural, além do quadro 

clínico de obesidade. Assim, no âmbito individual, o processo de elaboração das 

emoções e dos impulsos, constituindo a personalidade, pode exercer relevante papel na 

saúde geral. Desse modo, por exemplo, um comportamento alimentar com 

características compulsivas poderia ser compreendido como uma forma a favorecer o 

alívio afetivo da criança, embora danoso a sua saúde, como acaba se constituindo a 

obesidade. Estas observações são válidas sobretudo no contexto da obesidade infantil 

que, como já mencionado, refere-se a indivíduos cuja dinâmica e mesmo a estruturação 

psíquica estão ainda passíveis de importantes alterações e maleabilidade, sendo possível 

intervir de modo a favorecer o desenvolvimento pleno de seus potenciais sem recorrer a 

mecanismos compensatórios e defensivos desadaptativos. 

As hipóteses formuladas pelo presente trabalho, no entanto, encontram claras 

restrições, dada à complexidade inerente do psiquismo humano, bem como das 

peculiaridades existentes nos diversos quadros de obesidade. Não obstante, essa 

apresentação de um caso de gêmeos obesos pode contribuir com algumas pinceladas à 

investigação psicodinâmica do tema, bem como apontar as possibilidades de 

contribuição dos métodos projetivos de avaliação psicológica na prática profissional do 

psicólogo. 

Conclui-se, a partir dos achados clínicos, que a avaliação psicológica de natureza 

projetiva pode auxiliar na compreensão de fatores vinculados à obesidade infantil. Seus 

indicadores técnicos tendem a facilitar o planejamento terapêutico compatível com as 

necessidades das crianças, de modo a promover seu adequado desenvolvimento integral, 
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ainda que diante da complexidade envolvida na constituição da personalidade e dos 

quadros de obesidade. 
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Introdução 

As razões para adoção de crianças são diversas. Um estudo realizado no Brasil 

com 137 casos evidenciou que 54% das adoções são decorrentes de infertilidade do 

casal (Ladvocat, 2002). Os outros 46% dividem-se em famílias monoparentais, 

indivíduos com relacionamentos homossexuais, casais que desejam mais um filho ou 

casais que tem um casamento tardio. De acordo com Roudinesco (2003), quando os 

homossexuais da costa da Califórnia (EUA) assumiram, a partir dos anos 1965-70, sua 

condição, havia com eles o grande desejo da normalidade e, com isso, o desejo de 

constituir suas famílias. A partir deste movimento cultural, que acabou por atingir o 

mundo todo, segundo ela, em 1996 foi criado, na França, pela Associação dos Pais e 

Futuros Pais Gays e Lésbicas, o termo ‘homoparentalidade’. No Brasil, desde a 

Constituição Federal de 1988, se considera família como composta por qualquer dos 

pais e seus filhos, sem distinção se são biológicos ou adotivos, e sem necessidade do 

casamento como base. E desde 2005 é possível um casal de pessoas do mesmo sexo 

adotar uma criança, que tem seu registro civil no nome dos dois (Uziel, 20012). 

Independentemente do tipo de família adotiva, quando se adota uma criança, 

surge nesta família à possibilidade de realização de sonhos não concretizados pelos pais. 

Este filho pode, então, tornar-se depositário do vazio existencial e da frustração pela 

impossibilidade de ter um filho biológico e, expectativas e cobranças podem surgir. 

Haveria aí uma diferença entre os dois tipos de família?  

Tratando-se da adoção de crianças por casais homossexuais, parece comum a 

ideia de que as crianças adotadas teriam um funcionamento diverso daquele 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

230 
 

normalmente apresentado por crianças adotadas por casais heterossexuais. No entanto, 

apesar de haver poucos estudos com adolescentes adotados por casais homossexuais e 

sobre a população brasileira, pesquisas realizadas na Europa e EUA evidenciam que os 

padrões de desenvolvimento de crianças adotadas por esses casais ou casais 

heterossexuais são bastante similares (Lavner, Waterman & Peplau, 2012; Roudinesco, 

2003). 

Parece haver uma carência de estudos nesta área devido ao fato de a adoção 

merecer cuidados, independentemente do tipo de família em que a criança se insere. 

Roudinesco (2003) afirma que na década de 80 muitas pesquisas foram realizadas no 

receio de que as crianças fossem adotadas por casais perversos, o que não se confirmou. 

Em realidade, pode-se afirmar que a perversão pode estar presente em qualquer família, 

seja ela constituída por casais hetero ou homo. Neste sentido, Vargas (1998) afirma que 

se deve considerar, dentre outras questões, as condições de vida que foram propiciadas à 

criança pelos pais adotivos, especialmente o cuidado materno.   

Partindo destas considerações, este estudo tem como objetivo analisar o 

protocolo do Método de Rorschach - SC de um menino de 12 anos que foi adotado por 

um casal homossexual. Espera-se observar características que possam ser comparadas 

com o desenvolvimento normal da adolescência e tentar analisar se existe algum déficit 

relacional em decorrência de suas vivencias iniciais. Segundo a teoria de Winnicott 

(1990), desde o nascimento o bebê já possui um self, embora extremamente frágil e 

rudimentar, mas que, no entanto, possui potencialidades que poderão ser desenvolvidas. 

O desenvolvimento do self incipiente dependerá primordialmente de um entrosamento 

profundo deste com a sua figura materna, que deverá propiciar ao seu bebê um ambiente 

seguro e acolhedor, ou seja, uma família que possibilite que essas potencialidades 

possam emergir.  

Segundo Maldonado (1997), a raiva parece um sentimento frequentemente 

presente em crianças adotadas, de modo geral. Segundo esta autora, ora a criança sente 

raiva da família biológica que a abandonou, ora dos pais adotivos pelo risco de novo 

abandono e, em outros momentos, pode direcionar essa raiva contra si mesmo, sentindo-

se não merecedora de afeto. Esta comparação e análise serão realizadas à luz da teoria 

do desenvolvimento do self proposta por Winnicott.  

Durante os últimos meses da gravidez e o primeiro tempo após o parto, a mulher 

normalmente desenvolve um alto grau de identificação com o seu bebê, que é o estado 

que Winnicott denomina como ‘preocupação materna primária’. Somente através deste 
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estado e da relação que se inicia a partir daí é que pode-se favorecer o bebê com uma 

mãe que dá sustentação emocional e egóica ao seu filho. Esse estado possibilita que a 

mãe sinta as necessidades de seu bebê e possa satisfazê-las, viabilizando um processo de 

amadurecimento saudável. Essa experiência e vivência de conforto e segurança é 

registrada psíquica e corporalmente. Essa adaptação do ambiente às necessidades do 

bebê deve ser quase perfeita, com movimentos flexíveis que respeitem o ritmo e as 

mudanças dele, e é promovido por essa “mãe suficientemente boa” (Abadi, 1998). 

Portanto, se a mãe não consegue ser “suficientemente boa” a criança não 

consegue iniciar um processo de maturação do ego, ou então, o desenvolvimento do ego 

ocorre necessariamente distorcido em muitos aspectos que são de extrema importância 

(Winnicott, 1990). Podemos pensar que essa situação é bastante comum em casos de 

negligência e abandono familiar na qual, muitas vezes, o bebê não é desejado e não é 

verdadeiramente respeitado dentro da relação familiar. Winnicott (1990) esclarece que 

não é possível alcançar a maturidade completa dentro de um ambiente social imaturo ou 

doente.  

Quando a mãe não se torna capaz de complementar a onipotência do seu bebê e 

falha na satisfação de suas necessidades repetidamente, pode acabar por introduzir os 

seus próprios gestos e desejos, que devem ser aceitos e acatados pelo filho. Desta forma, 

o bebê pode se recolher ao isolamento e tornar-se invadido pela mãe e, ao invés de ter o 

ambiente adaptado as suas necessidades, é ele quem acaba tendo que se adaptar ao 

ambiente. Através dessa sobreadaptação à mãe, ele acaba por inibir seus gestos 

espontâneos e seus desejos. Esta submissão do bebê é o estágio inicial do falso self, 

resultante da inabilidade da mãe em sentir as suas necessidades (Oliveira, 2002). 

Para desenvolver as noções de verdadeiro e falso self, Winnicott partiu de uma 

concepção Freudiana de que o ego (ou self) possui uma parte mais central, ligada às 

pulsões (que Freud chamou de sexualidade pré-genital e genital), e outra parte orientada 

para o externo, relacionada com o mundo, à vida de relações e seus vínculos. Winnicott 

(1960) postulou que a formação de um self total se dá a partir do reconhecimento entre 

o eu e o não-eu e que vai se integrando até alcançar uma imagem unificada de si 

mesmo, que por fim formaria a identidade do adolescente.  

Apesar de Winnicott diferenciar ego de self, ao longo de sua teoria essa distinção 

não fica clara, e os dois termos aparecem superpostos. Entretanto, o que ele sempre 

postulou foi a formação de um self total, que vai se constituindo a partir do 
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reconhecimento entre o eu e o não-eu e que vai se integrando até alcançar uma imagem 

unificada de si mesmo, dos outros e do mundo externo (Zimerman, 2001). 

O falso self tem a tarefa de funcionar como uma defesa: a de ocultar o verdadeiro 

self, através da sua submissão às exigências do ambiente. Nesse sentido, é visto como 

uma dissociação, uma defesa contra algo que é inimaginável pelo bebê - a exploração 

do seu self verdadeiro, que pode ser sentida pela criança como uma ameaça de 

aniquilamento (Mello Filho, 1989). 

Se a mãe não é capaz de satisfazer as necessidades do bebê e as submete às suas 

necessidades, dá-se início à constituição do falso self defensivo e patológico, pois o 

ambiente é tão ameaçador e instável que o falso self se constrói para defender o 

verdadeiro self. 

Pessoas que tiveram falhas no desenvolvimento do self, em que o self verdadeiro 

é a única parte viva, mas não vivenciada, conseguem muitas vezes passar boa parte de 

suas vidas submetidas ao ambiente, evidenciando na aparência estar tudo bem. Porém, 

internamente, sentem que a vida não tem sentido e carece de significado. 

 

Resultados e Discussão 

Winnicott (1990) propõe que se o ambiente não propicia condições para que a 

tendência inata do indivíduo se desenvolva de forma natural, o amadurecimento do ego 

deste indivíduo não acontece ou acontece de forma bastante precária. No caso em 

questão, esse papel parece ter sido exercido de modo precário, pois é uma criança que 

foi retirada do convívio de sua família de origem e foi institucionalizado até ser adotado 

por um casal homossexual. Porém, se pode pensar que ainda que precário que tenha 

sido esses cuidados iniciais, houve algum tipo cuidado eminentemente materno, caso 

contrário falhas severas no comportamento e pensamento deste menino já poderiam ter 

sido observadas na idade em que se encontra. Sabe-se, através da história de vida do 

menino, que tão logo foi adotado pelo casal homossexual, houve a separação conjugal e 

o distanciamento e ruptura com uma das figuras adotantes.  

Winnicott (1990) aponta que quando um falso self se organiza em um indivíduo 

dotado de grande capacidade intelectual, há grandes chances de a mente se tornar o 

lugar do falso self, dando origem a uma dissociação entre a atividade intelectual e a 

vivência psicossomática. Abadi (1998) acrescenta lembrando que nesses casos existe 

uma frequente racionalização e desconexão dos afetos, que servem à função 

sobrevivência, exatamente como pode ser visto nos achados do caso em questão. Nos 
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resultados deste menino, é possível perceber que possui um forte predomínio da razão e 

do pensamento em detrimento da utilização dos sentimentos. No Rorschach, isso pode 

ser evidenciado, principalmente, pelo seu alto índice de intelectualização e com o 

funcionamento do tipo introversivo persistente. O intelecto e as ideias parecem ser as 

formas predominantemente eleitas pelo menino para não entrar em contato com seus 

afetos, assim tentando mantê-los sob controle (índice de intelectualização=6; EBper= 

2,4). 

Desta forma, utiliza-se maciçamente da racionalização como mecanismo 

defensivo para manter afastados conteúdos afetivos, que são percebidos como 

incômodos. Suas ações são guiadas mais pelo que pensa do que pela forma que se sente. 

Assim, acaba fazendo seus relacionamentos distantes e frios, apresentando prejuízo na 

intimidade e espontaneidade. A este respeito, Mello Filho (2001) propõe que a 

intelectualização é uma das expressões mais frequentes de indivíduos falso self, que 

pretendem, com uma hipertrofia de seus aspectos intelectuais, encobrir tudo aquilo que 

é mais genuinamente humano, instintivo e vital.  

Bick, em seu artigo “A Experiência da pele em relações de objeto arcaicas” 

(1968), partindo da sua observação de bebês, também percebeu que os recém-nascidos 

necessitam de um objeto que exerça uma função continente para que suas partes possam 

ir se integrando, que é vivido como uma pele, até que o bebê possa ir sentindo que sua 

própria pele lhe propicia as funções de limite, de coesão e de ligação. Através do 

manuseio, das mamadas, da continência, enfim, de todas as trocas entre a mãe e seu 

bebê, esse primeiro objeto propicia que a personalidade da criança se mantenha unida, 

saindo do estado de não-integração e permitindo a fantasia de um espaço interno, que 

poderá então ser introjetada pelo bebê e lhe permitirá a criação de um espaço interno 

capaz de conter (Alvares e Vieira, 2003). 

Se ocorrerem falhas nesse processo inicial, o bebê pode sentir-se passivamente 

desprotegido, ameaçado por ansiedades muito primitivas, como se o self estivesse se 

despedaçando. Uma das formas de o bebê defender-se de tais ansiedades e tentar se 

manter coeso seria através da formação de uma segunda pele. O bebê, para tanto, pode 

utilizar-se de funções mentais ou talentos inatos para substituir essa tarefa de contenção, 

aparentando uma pseudo-independência (Bick, 1968). 

A segunda pele pode se manifestar através de diversas modalidades, sendo uma 

delas a forma de uma “cobertura intelectual”. Geralmente são pessoas inteligentes, e que 
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se utilizam da função intelectual na tentativa de criarem um substituto dessa função de 

contenção e assim se sentirem unidas (Bick, 1968). 

Ao discutir a questão da função intelectual, que se mostra como o achado mais 

relevante nos resultados deste menino, recorremos à Winnicott (1990), que propõe que 

na fase de desadaptação gradual que a mãe proporciona ao bebê, o intelecto já começa a 

cumprir a tarefa de ir classificando e relacionando as experiências, a fim de lidar com 

essa crescente desadaptação. Isso ocorre muito antes de o pensamento se transformar 

em uma característica e da utilização das palavras. Se o ambiente e a mãe se mostrarem 

muito desadaptados às necessidades desse bebê, este pode utilizar-se amplamente dessa 

função intelectual, levando a um crescimento intelectual superdimensionado. São 

crianças que geralmente agradam os pais e os professores, tanto pela esperteza como 

pela inteligência. Porém, a mente, nesses casos, tem uma função falsa e uma vida 

própria, dominando o psico-soma em vez de ser uma função específica do mesmo. 

O uso dessa função intelectual para evitar o contato com os afetos, bem como 

um alto grau de submissão à realidade externa parecem ser manobras defensivas 

utilizadas pelo menino avaliado. Conforme seu histórico de vida e os resultados 

apontados pelo Rorschach, pode-se inferir que esta foi a melhor forma que o menino 

conseguiu se organizar internamente para dar conta da sensação de constante ameaça 

interna: manter-se distante dos seus afetos, assim dissociando sua personalidade. 

Em relação à capacidade de manejo e controle do estresse, os dados do teste 

indicam Nota D negativa, mostrando que o menino, neste momento, está mais ansioso, 

tenso, nervoso, irritável e evidenciando baixo nível de tolerância a frustração. Também 

a AdjD maior que a nota D mostra estresse situacional elevado que atrapalha na 

capacidade de adaptação, gerando sobrecarga. Isso acaba por limitar o controle, 

deixando-o mais propenso a atos e pensamentos impulsivos e podendo ter mais 

dificuldade diante de situações novas ou mais estressantes do que a maioria das pessoas 

de sua faixa etária. Porém, o resultado de eb indica o uso de um mecanismo de defesa 

na tentativa de não perceber essa sobrecarga emocional tão angustiante e forma o índice 

EBper, que nos indica um padrão já rígido de funcionamento. (D=0; Adj D= -2; eb= 

11:3; EBper= 2,4).  

Os resultados também indicam a presença de considerável interesse pelas 

pessoas, mais do que o esperado para a sua idade. Demonstra querer estar com as 

pessoas e presta atenção no que dizem e fazem (Sum H=5;COP=4). Esse forte interesse 

interpessoal é um bom indicador de ajustamento social. Entretanto, ele parece estar se 
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sentindo inseguro para lidar com as pessoas possivelmente porque situações 

interpessoais o ameaçam de um modo que o faz se sentir inadequado. Os resultados 

apontam grande reserva na maneira de se relacionar, mantendo uma distância segura, e 

uma tendência a sentir as aproximações como ameaças, invasões. Apresenta certa 

confusão sobre a maneira como irá se relacionar o que leva a ser menos previsível em 

seu estilo de interação (T=0; Fd=2). Assim, pode experimentar um alto grau de 

desconforto social. Winnicott (1990) acredita que quando o lactente desenvolve uma 

organização do ego que é adaptada ao ambiente, um aspecto submisso do self passa a 

existir no viver normal: as boas maneiras sociais. 

Winnicott (1971) coloca que as lembranças das relações familiares precoces 

passam a constituir o padrão familiar da criança, que são eternamente relembrados. 

Assim, podemos imaginar a contribuição que uma família pode realizar no sentido do 

crescimento e enriquecimento da personalidade de cada um dos membros, 

individualmente. Hoje, parece que este menino não possui pessoas que desempenham 

papel importante na sua vida. Entretanto, o menino demonstra estar dolorosamente 

consciente de possuir um misto de sentimentos, mas que não pode mostrar a ninguém, e 

por isso precisa defender-se incessantemente, uma vez que parece não saber lidar com 

tanta demanda interna. Pode-se verificar nos resultados habilidades limitadas para 

conseguir identificar-se com os demais e desconforto social que o prejudica em sua 

adaptação. Sente desconforto em lidar com pessoas reais recorrendo ao plano da 

fantasia, em experiências imaginárias, para tentar minimizar sentimentos ruins (Mp 

>Ma; (H)+(A): (Hd)+(Ad)= 6:1). Mostra distorções significativas na percepção de sua 

autoimagem entendendo seu corpo como danificado ou com prejuízos, e inadequado. 

Apresenta visão do meio ambiente pessimista e autocrítica elevada e negativa, talvez 

por temor a se desorganizar emocionalmente (H:[Hd+(H)+(Hd)] = 5:7; MOR=4). 

Também apresenta fortes indícios de hipermaturidade, desta forma corroborando a 

hipótese de um funcionamento do tipo falso self (Zf=23).  

Parece que a criança, ao perceber a falha ambiental, sente-se ameaçada pondo 

em risco sua continuidade existencial, e desta forma progressivamente procura substituir 

a proteção que lhe falta por uma “fabricada” por ela e acaba desenvolvendo o self falso 

ocultando self verdadeiro, tentando substituir a função materna que falhou. As falhas de 

maternagem em um momento primitivo do amadurecimento prejudicam o indivíduo 

justamente na constituição de um si mesmo. O falso self surge no contato com uma mãe 
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"incapaz de reconhecer, autenticar e confirmar a singularidade ímpar de seu bebê, 

obrigando-o a se submeter e acomodar às insuficiências dela" (Doin, 2001, p.225).  

Evidencia ainda sérias dificuldades em processar as informações, deixando 

passar muitos estímulos, sendo excessivamente compilador, pois demonstra sofrer 

interferência de elementos emocionais sobrecarregados de afetos que não consegue 

lidar. Aparece, assim, um raciocínio arbitrário e circunstancial com ideias confusas e 

fragmentadas. Observou-se também a presença de um estilo rígido no modo de pensar, 

que raramente muda de opinião, o que pode impedir um progresso até mesmo em 

psicoterapia (L= 0,65; WSum6=25; a:p =11:6; FM+m=11; 2AB+ (art+Ay)=6). 

 

Considerações Finais 

Através de um breve apanhado teórico somado à experiência de pensar mais 

profundamente, tentamos compreender, através de um caso clínico, o entendimento de 

algumas questões da teoria psicanalítica desenvolvida por Donald Winnicott, que 

aborda o desenvolvimento e amadurecimento do self focando no desenvolvimento 

primitivo, saudável, nas funções da “mãe suficientemente boa” e na ausência desta. 

A falta do suporte por parte da mãe no desenvolvimento emocional primitivo 

resultará em profundas marcas na personalidade, afetando a motivação, a criatividade, a 

sensação de segurança e confiança na realidade externa, a capacidade de criar e manter 

vínculos, etc. A ausência da “mãe suficientemente boa” e de um ambiente facilitador 

possibilitará a uma possível criação por parte da criança de um falso self, que tem 

função de proteger o sujeito da realidade externa causadora de muita angústia. Angústia 

essa que é sentida por um bebê como aniquiladora.  

Esperamos ter elucidado, mesmo que de forma breve e concisa, nossas hipóteses 

acerca da dinâmica do funcionamento falso self desenvolvido por este menino, e de que 

forma o Teste de Rorschach pode ser um instrumento extremamente rico e útil na 

avaliação da personalidade, pois através dos dados obtidos através ele é que tais 

hipóteses se baseiam e sustentam, oferecendo-se como ponto de partida para uma 

avaliação dinâmica mais aprofundada do funcionamento psíquico. 

Importante salientar que este estudo de caso serve como ponto de partida para 

pensarmos sobre a questão da ausência de cuidados suficientemente bons e as 

repercussões disso no desenvolvimento do psiquismo, dentro e fora de situações de 

adoção. Porém, é sabido que cada personalidade se constrói baseada em seus próprios 

dinamismos associado a um ambiente externo, com suas questões, boas e ruins, e leva 
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cada um a desenvolver sua maneira particular de ser, de existir. Os elementos peculiares 

do menino em questão possibilitou identificá-lo no perfil de uma criança que 

desenvolveu um falso self defensivo. O valor do Método de Rorschach como 

instrumento de avaliação psicológica foi o de gerar dados da personalidade implícitos 

evidenciando as fragilidades de seu funcionamento emocional corroborando a hipótese 

de se tratar de um caso de falso self infantil. 

Como a literatura em casos de adoção por casais homossexuais e seus reflexos 

na formação da personalidade ainda é muito escassa, não foi possível verificar se os 

presentes achados deste estudo de caso são pertinentes em relação a outras crianças em 

situação semelhante. Desta forma, espera-se que o caso em questão sirva como estímulo 

para novas investigações, sejam através do Teste de Rorschach ou demais técnicas 

projetivas, uma vez que a adoção por casais homossexuais é uma realidade cada vez 

mais presente em nossa sociedade. 
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Introdução 

Fontes Neto et al. (2005) aponta a estreita relação entre pele e emoções, ou seja, 

a pele expressa emoções, como é caso de tomar um susto e ficar pálido, envergonhar-se 

e ficar vermelho, estar diante de uma situação estressante e suar excessivamente, ficar 

arrepiado quando fica com medo, entre outras. Para Azulay e Azulay (2006), a pele 

situa-se na fronteira entre interior e exterior do organismo, atuando de modo que, tanto 

recebe como envia informações internas e externas, estabelecendo uma relação entre 

eles e os representa. Assim, qualquer enfermidade relacionada à pele, adquire uma 

significação no campo das relações humanas, podendo afetar o psiquismo do ser 

humano. 

Para os autores citados acima, a pele situa-se na fronteira entre interior e exterior 

do organismo, de forma que atua como uma via de mão-dupla que comunica estas duas 

instâncias, recebendo e enviando informações sensoriais. Atua como representante das 

emoções, emitindo sinais através de suas funções. Trabalhar com a pele, é mergulhar 

para áreas mais profundas do corpo. 

A partir disso, cresce a necessidade de estudar os mecanismos emocionais que 

estão relacionados às doenças de pele, sendo necessário olhar o individuo doente como 

um todo, um ser global, biopsicossocial e não somente à pele enferma. Compreender 

que a doença não pode ser olhada focalmente, mas sim, de uma maneira abrangente, 

acreditando na complexidade e na multifatorialidade que compreende o processo de 

adoecer.  

Dentro do universo de enfermidades que compreende o adoecimento da pele, a 

Dermatite Atópica (DA), é uma delas. De acordo com Fontes Neto et al. (2005, p. 279) 

“[...] a DA é uma enfermidade em que a relação entre sofrimento psíquico e 

manifestação somática está mais evidente.” 
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A dermatite atópica (DA) ou eczema atópico, como também é chamada, é uma 

doença inflamatória da pele, não contagiosa, crônica evoluindo por crises, que acomete 

pacientes que sofrem de atopia, que é a tendência hereditária a possuir alergias, como 

asma, rinite alérgica, febre de feno e outros (Arndt,1987).  

Para Sami-Ali (2004), a dermatite atópica é caracterizada por ser uma doença do 

sistema imunológico, em que há um equilíbrio inadequado na regulação deste sistema, 

ou seja, as células que reagem e inibem os possíveis agressores do corpo humano, ficam 

perturbadas, e então reagem instantaneamente aos estímulos externos, produzindo 

exageradamente anticorpos e citocinas, que formam lesões inflamatórias da pele.  

 

Objetivo 

 Discutir aspectos observados quanto ao relacionamento interpessoal 

identificados em um grupo de pacientes com Dermatite Atópica - DA, avaliados pelo 

Método de Rorschach, segundo o sistema compreensivo. 

 

Método 

A presente pesquisa caracteriza-se por ser um estudo de caso de natureza 

descritiva. O estudo de caso permite na investigação profunda e exaustiva de um ou 

poucos sujeitos, permitindo análise mais ampla e detalhada, os trabalhos descritivos 

focam-se em uma descrição de uma determinada população, utilizando-se de 

instrumentos específicos (Gil, 2010). 

O estudo foi realizado com cinco pacientes adultos que possuem dermatite 

atópica, sendo quatro homens e uma mulher, com idades entre 18 e 44 anos, todos 

pacientes do Setor de Dermatologia do Hospital Universitário de Taubaté, todos 

concluíram o ensino médio, todos são solteiros. Há dois desempregados, um operador, 

um autônomo e um empacotador. 

Inicialmente o projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em 

Pesquisas. Sua aprovação encontra-se registrada sob protocolo CEP/UNITAU n° 

421/11. Após a aprovação deste projeto, o pesquisador entrou em contato com os 

participantes da pesquisa, pacientes em tratamento no setor de dermatologia do Hospital 

Universitário da cidade de Taubaté, que assinaram os Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

A aplicação seguiu rigorosamente as especificações técnicas do sistema 

compreensivo (Exner, 1995/1999; Nascimento, 2010). Após aplicação, as respostas 
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foram codificadas e cotadas por meio das orientações técnicas constantes nos manuais 

do instrumento, apresentados por Exner (1995/1999) e Exner e Sendín (1998/1999). 

Para a classificação dos índices, foram utilizados os dados obtidos pelas tabelas 

normativas brasileiras desenvolvidas por Nascimento (2010).  

 

Resultados e discussão 

 O módulo de relações interpessoais é composto por variáveis que avaliam a 

maneira como as relações interpessoais são constituídas e moduladas. Para Exner e 

Sendín (1998/1999), as relações interpessoais são um dos elementos básicos e 

primordiais para a compreensão do indivíduo como um ser completo, pois é neste 

campo que a maioria dos conflitos humanos se instaura. As variáveis deste módulo 

analisarão quais são as atitudes, necessidades, preconceitos e estilos dos indivíduos em 

suas relações cotidianas. Apesar disso, os autores ressaltam que as análises ocorrerão 

em formas de inferências e não de maneira real, diferentemente dos demais módulos, 

pois se reconhece a complexidade deste na vida do indivíduo. 

 

Índice de Déficit Relacional - CDI e Índice de Hipervigilância - HVI  

 Para Nascimento (2010), o CDI (Índice de Déficit Relacional), como a própria 

tradução diz, avalia o grau de deficiências dos indivíduos nas suas relações. É um 

indicativo da capacidade de enfrentamento em relação às demandas provenientes do 

ambiente. Para sua análise e interpretação, espera-se que os valores sejam maiores que 

três. Quanto ao índice HVI (hipervigilância), nenhum sujeito da amostra obteve esta 

constelação positiva. 

 

Tabela 1. Dados de CDI. 

Sujeitos CDI Classificação Normas 

S1 4 Alta  

 

CDI > 3 

S2 4 Alta 

S3 4 Alta 

S4 4 Alta 

S5 4 Alta 

 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

242 
 

 Conforme mostrado na Tabela 1, todos os sujeitos da amostra possuem valores 

que estão acima do valor que identifica a constelação relacional, o que para Exner e 

Sendín (1998/1999), revela que todos possuem problemas para enfrentar as demandas 

do seu próprio convívio social, apresentando assim, certa inabilidade social, 

vulnerabilidade, sentimento de desamparo em relação às demandas ambientais. 

  Para os autores, apresentam este déficit em todas as situações relacionais, por 

isso suas relações tendem a ser superficiais, com pouca intimidade, pouca duração, e 

certa incapacidade de verificar as necessidades alheias. Sendo assim, podem ser 

rejeitados em determinados ambientes, devido a esta falta de traquejo social, 

possibilitando a presença de sentimentos de baixa autoestima e podem até serem mais 

propensos a depressões. Para Silva e Müller (2007), esta falta de traquejo social pode 

ser resultante da insatisfação e descontentamento pessoal que os doentes dermatológicos 

experienciam por não cumprir às exigências externas estéticas esperadas pela sociedade, 

o que reflete em sua dificuldade em relacionamentos interpessoais. Os autores também 

afirmam que é muito comum sentimentos depressivos em pacientes com outras doenças 

de pele, como a psoríase e o vitiligo. 

 Apesar de tudo isso, o ponto positivo é que esta situação pode ser resolvida por 

tratamento psicoterapêutico, pois os sujeitos poderão desenvolver tais habilidades, 

redimir uma possível depressão secundária, provenientes dos sentimentos de baixa 

autoestima, rejeição, pouca intimidade, e no processo terapêutico, grande parte de seus 

problemas podem ser solucionados. Os autores também colocam que indivíduos que 

apresentam CDI positivo, são pessoas mais vulneráveis ao estresse, pois tem pouco 

controle sobre si mesmo. Isto pode ser relacionado mais tarde com a dermatite atópica, 

pois o paciente converte suas dificuldades de relacionamentos em sintomas na pele. 

 Para Fontes Neto et al. (2005), em sua pesquisa com crianças portadoras de 

dermatite atópica, o relacionamento interpessoal é prejudicado, pois ao mesmo tempo 

em que as crianças desejam entrar num grupo social não o fazem pois tem o medo de 

serem discriminadas pelos estigmas da doença, isto resulta na menor participação nas 

atividades grupais. 

 Na pesquisa realizada por Yazigi, Andreoli e Godinho (2009) com 12 pessoas 

portadoras de alopecia areata, usando o Teste do Rorschach, nove apresentaram CDI 

positivo, ou seja, dificuldade nos relacionamentos interpessoais, o que confirma mais 

uma vez esta falta de habilidade social em pacientes portadores de psicodermatoses. 
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 Mota, Gon e Gon (2009), sob o enfoque da análise de comportamento, 

acreditam que pacientes portadores de psoríase tendem a manter um comportamento 

aversivo diante de relações interpessoais, pois em suas histórias de vida já foram 

inúmeras vezes que ficaram expostos em situações nas quais receberam algum reforço 

negativo por conta da estigmatização da doença em sua aparência física, e acreditam 

que, por conta disso, tendem a evitar relacionamentos interpessoais, ou seja, 

generalizam seus comportamentos para outras situações. Essa constante fuga de 

situações interpessoais pode explicar as dificuldades e os prejuízos nos relacionamentos 

sociais, profissionais e afetivos que pacientes com psoríase possuem.  

 Os autores concluem dizendo, que esta dificuldade é resultado de inúmeras 

situações punitivas, como críticas, gozações, ofensas das pessoas em relação à 

configuração da pele dos portadores de psoríase. 

 Na pesquisa realizada por Ludwig, Oliveira, Muller e Moraes (2009), em que 

se pesquisou a qualidade de vida em pacientes portadores de lesões dermatológicas, nos 

dois instrumentos utilizados para análise, ambos evidenciaram a dificuldade destes 

pacientes em suas relações sociais e interpessoais. Os autores concluíram então que toda 

vez que o paciente está em contato social, ele se depara com a insatisfação nas relações 

interpessoais. Isto pode estar ligado ao fato de possuírem lesões na pele, onde os autores 

salientam que independente da localização da lesão no corpo, o sentimento de exposição 

e constrangimento que elas oferecem provocam um impacto negativo nas relações 

interpessoais em geral. 

 Corroborando com os dados aqui encontrados, a pesquisa realizada por 

Mellano, Salcuni, Zennaro, Lis e Sedona (2001), com portadores de hiperhidrose, 

utilizando do Método de Rorschach para identificar características de personalidade 

destes pacientes, quando comparados com sujeitos não portadores desta condição, 

aproximadamente 55% da amostra, apresentaram um CDI positivo, indicando um 

déficit nos relacionamentos interpessoais. 

 Na pesquisa realizada por Dias (2007), com 34 pacientes portadores de 

psoríase, e 34 pacientes portadores de dermatoses em geral, dentre elas a dermatite 

atópica, em ambos os grupos 8,7% da amostra, relatou ter alguma dificuldade de 

relacionamentos interpessoais. Neste caso, devido ao baixo índice que assumiu possuir 

esta dificuldade, pode-se pensar que ainda não está consciente para a maioria dos 

pacientes as suas dificuldades e por isso usam da pele como expressão de seus conflitos 

inconscientes. 
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 Ainda na pesquisa de Dias (2007), houve outro estudo correlacionando 

pacientes portadores de psoríase e pacientes sem doenças de pele, e a autora encontrou 

uma diferença estatística forte entre ambos os grupos, no que se refere aos 

relacionamentos interpessoais. O seu instrumento apontou que 44,1% da amostra de 

pacientes com psoríase, possuía falta de confiança nos relacionamentos, falta de 

habilidade para conseguir proximidade, inabilidade para em manter intimidade com 

pessoas próximas, crença que os relacionamentos são desagradáveis, entre outras. Isto 

mais uma vez sugere, e aponta ser o ponto central desta pesquisa, e o esperado, que 

pacientes com portadores de doenças de pele, possuam um déficit em todas as esferas 

dos relacionamentos interpessoais. 

 

Proporção entre Movimento Ativo e Movimento Passivo - a:p 

 A proporção entre os dois tipos de movimentos: ativos - a e passivos – p é 

analisada com o intuito de avaliar os relacionamentos humanos. Para análise e 

interpretação Nascimento (2010) indica que é necessário que a prevalência sobre p, seja 

no mínimo de dois pontos, analisando-se quando p>a+1. 

 

  Tabela 2. Proporção a:p 

Sujeitos a:p Predomínio 

S1 2:4 p 

S2 1:3 p 

S3 0:3 p 

S4 0:3 p 

S5 6:1 a 

 

 A partir dos dados expressos na Tabela 2, S1, S2, S3 e S4 possuem o 

predomínio em p, revelando que os sujeitos evitam a tomada de decisões importantes no 

tocante ao aspecto relacional, tendendo a deixar tais decisões nas mãos de outras 

pessoas que façam parte seu convívio mais próximo. Possuem o papel mais passivo, 

mas não necessariamente submisso.  

 Este aspecto também é observado na pesquisa realizada por Yazigi, Andreoli e 

Godinho (2009) com pacientes portadores de alopecia areata, no qual identificaram em 

seus pacientes uma passividade e uma dependência do mundo externo, ou seja, 

esperavam que os outros atendessem às suas necessidades e os ajudassem nas soluções 
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de seus próprios problemas. Além desse estudo, na pesquisa de Fontes Neto et al. 

(2005) com crianças portadoras de dermatite atópica, os autores também identificaram 

que as crianças possuíam extrema necessidade de chamar a atenção, dependência 

excessiva dos pais e sentimento de estarem sozinhos. 

 Na pesquisa realizada por Dias (2007), com pacientes portadores de psoríase e 

pacientes não portadores, 38,2% da amostra de sujeitos com psoríase apresentava um 

sofrimento nas experiências de relacionamentos interpessoais e insegurança nos 

relacionamentos próximos, expressada em forma de dependência. Dado este que 

corrobora com os dados encontrados nesta pesquisa, tanto em relação ao CDI quanto ao 

índice de proporção entre movimento ativo e movimento passivo - a:p. 

 O sujeito S5 possui o predomínio em a, e esta proporção excede ao triplo, isto 

para Exner e Sendín (1998/1999), evidencia que é uma pessoa com alto grau de rigidez 

cognitiva, que raramente muda seus comportamentos ou procura por novas soluções. 

 

Respostas de Conteúdo Alimento - Fd 

 São repostas de alimento, que para Nascimento (2010), são raras aparecer em 

protocolos brasileiros. Geralmente aparecem em pessoas com certas condutas de 

dependência. 

 

Tabela 3. Dados de Fd. 

Sujeitos Fd Classificação Normas 

S1 1 Alta Média: 

0,30 

 

DP: 

+/- 0,59 

S2 0 Média 

S3 0 Média 

S4 0 Média 

S5 0 Média 

 

 Como se observa na Tabela 3, somente S1, apresenta valor que está acima da 

normativa brasileira, revelando de acordo, com Exner e Sendín (1998/1999), que o 

sujeito concebe suas relações interpessoais de maneira ingênua e que espera que os 

demais atendam as suas necessidades e procurem solucionar seus próprios problemas. O 

restante da amostra que apresenta valores que estão dentro na normativa brasileira, não 

requer interpretação específica. 
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Sombreado Textura - T 

 Este índice relaciona-se com a necessidade de contato emocional. Para 

Nascimento (2010), são respostas de textura, nas quais o sombreado causa alguma 

impressão de tato. Para a análise levará em consideração a somatória de T (SumT). 

 

Tabela 4. Dados de Sum T. 

Sujeitos SumT Classificação Normas 

S1 1 Média Média 

0,41 

 

Desvio Padrão 

+/- 0,76 

S2 0 Média 

S3 0 Média 

S4 0 Média 

S5 2 Alta 

 

 A partir dos dados expressos na Tabela 4, S1, S2, S3, S4 apresentam valores 

que estão na média, segundo Exner e Sendín (1998/1999), quer dizer que são pessoas 

distantes em seus contatos interpessoais, não se sentem à vontade em situações de 

proximidade, ao contrário, sentem-se a ameaçadas com a aproximação de terceiros, 

como os autores vão explicar, estes sujeitos precisam de um espaço vital, ou seja, uma 

distância entre eles e os demais. Por isso, com esses indivíduos é preciso de mais tempo 

para se estabelecer um rapport na psicoterapia, pois qualquer proximidade pode ser 

identificada como ameaça. 

 Mota, Gon e Gon (2009) pesquisaram a partir da análise de comportamento, as 

interações sociais em indivíduos com psoríase, e puderam perceber que os sujeitos com 

a doença tendiam a se distanciar de pessoas temendo uma possível avaliação negativa a 

respeito de sua aparência física, logo, toda e qualquer relação interpessoal que exija 

contato direto com outras pessoas, tornou-se uma situação aversiva. 

 No caso de S5, apresentou um valor acima da média, indica para Exner e 

Sendín (1998/1999), que o sujeito necessita de mais proximidade e contato, pois se 

sente na maior parte das vezes solitário. 
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Respostas Personalizadas - PER 

 As respostas personalizadas (PER) são respostas onde, de acordo com Exner e 

Sendín (1998/1999), os indivíduos acrescentam dados pessoais, ou vivências que de 

alguma forma fornecem um importante dado acerca dos prejuízos das relações 

interpessoais. Para Nascimento (2010), os sujeitos que emitem estas repostas procuram 

de certa maneira, defender a sua autoimagem, mas em alguns casos é uma tentativa de 

entrar em contato com o desconhecido, devido extrema insegurança que o indivíduo 

vivencia. 

 

Tabela 5. Dados de PER. 

Sujeitos PER Classificação Normas 

S1 1 Média Média: 

0,45 

 

Desvio Padrão: 

+/- 084 

S2 2 Alta 

S3 0 Média 

S4 1 Média 

S5 3 Alta 

 

 De acordo com os dados da Tabela 5, é possível observar que S1, S3 e S4 

possuem valores correspondentes aos da população brasileira. Já os valores de S2 e S5, 

estão acima da média, e isto para Exner e Sendín (1998/1999) indica que são sujeitos 

que possuem necessidade de justificar sua autoimagem o tempo todo, recorrem a 

atitudes autoritárias e defensivas para explicar o motivo pelo qual são o que são, e por 

isso são inseguras e com atitudes imaturas. 

 

Movimento Cooperativo - COP e Movimento Agressivo - AG  

 Ambos os códigos especiais, são associados às respostas de movimento. Para 

Exner e Sendín (1998/1999), as respostas COP, significam atribuições cooperativas às 

relações, ou seja, representam a tendência do indivíduo em estabelecer vínculos 

positivos com os outros, predominando sempre os sentimentos positivos e amigáveis. 

Entretanto, esta variável não pode ser interpretada de sem a variável AG. Esta significa 

a tendência do sujeito a manter atitudes hostis em relação aos demais e também ao meio 

em que vive, pois acredita que o meio que convive seja carregado de agressividade. 

Quanto maior AG, mais atitudes agressivas em relação aos outros a pessoa possui. 
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Tabela 6. Dados de COP e AG. 

Sujeitos COP Classificação AG Classificação 

S1 0 Média 0 Média 

S2 1 Média 0 Média 

S3 0 Média 0 Média 

S4 0 Média 0 Média 

S5 0 Média 2 Alta 

Normas 
Média: 0,68 

Desvio Padrão: +/- 0,91 

Média: 0,29 

Desvio Padrão: +/- 0,63 

 

 De acordo com os dados apresentados na Tabela 6, é possível perceber que S1, 

S2, S3 e S4 apresentam valores que estão dentro do padrão que é esperado pela 

população brasileira, indicando reações adequadas quando se trata de aproximação a 

terceiros. Na pesquisa realizada por Dias (2007), com portadores de psoríase, verificou-

se que os sujeitos apresentavam a intenção de ter relações de proximidade. 

 No caso de S5 que teve seu valor de AG (movimento agressivo) elevado em 

detrimento do valor de COP (movimento cooperativo), quer dizer que o sujeito possui a 

tendência de emitir comportamentos agressivos e competitivos em suas relações 

interpessoais, acredita que a agressividade é componente inerente aos seus 

relacionamentos e a sua vida diária (Nascimento, 2010). Tal aspecto também é 

observado nas informações da entrevista. 

 

Proporção da Qualidade de Respostas Humanas - GHR:PHR  

 Os índices GHR (representação humana de boa qualidade) e PHR 

(representação humana de má qualidade), de acordo com Nascimento (2010), possuem a 

proposta de avaliar aspectos das relações objetais no funcionamento do ego, a partir das 

respostas de conteúdo humano e assim interpretar as relações humanas das pessoas. 
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Tabela 7. Proporção GHR:PHR. 

Sujeitos GHR:PHR Predomínio  

S1 2:1 GHR 

S2 0:2 PHR 

S3 1:1 Valores Iguais 

S4 1:4 PHR 

S5 1:4 PHR 

 

 De acordo com os valores expressos na Tabela 7, somente S1 obteve a 

predominância de GHR, de acordo com Nascimento (2010), indica que o sujeito possui 

uma capacidade para construir e manter de forma efetiva contatos sociais. Já os dados 

de S2, S4 e S5 houve um predomínio de PHR, expressando certa dificuldade nas 

relações humanas, e por isso a autora explica que são pessoas que possuem um histórico 

de fracassos em suas relações interpessoais. No caso da igualdade na proporção de S3, 

representa que o sujeito ao mesmo tempo em que possui dificuldade em suas relações, 

elas existem e em certos casos de maneira efetiva. 

 

Índice de Isolamento 

 Para Exner e Sendín (1998/1999), o índice de isolamento é muito importante 

dentro do módulo de relações interpessoais. É muito raro ser indicado, mas quando 

existe merece uma interpretação significativa. 

 

Tabela 8. Dados do Índice de Isolamento. 

Sujeitos Isolamento Classificação Normas 

S1 0,17 Média Média: 

0,22 

 

Desvio Padrão: 

+/- 0,16 

S2 0,10 Média 

S3 0,28 Média 

S4 0,17 Média 

S5 0 Baixa 

 

Como se observa na Tabela 8, S1, S2, S3 e S4, apresentam valores que estão 

dentro normativa brasileira, ou seja, não apresentam alto grau de isolamento. Por outro 
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lado, na pesquisa de Silva, Müller e Bonamigo (2006), em pacientes portadores de 

psoríase, observou um alto grau de afastamento e isolamento este sendo utilizado como 

estratégia para enfrentar a doença. Anzieu, 1989 (citado por Dias et al., 2007), coloca 

uma dúvida: as pessoas com doenças de pele, possuem uma necessidade do toque, de 

proximidade, ou ao contrário, uma forma de isolamento? A partir do resultado emitido 

nesta pesquisa, no caso dos sujeitos aqui estudados, pode-se pensar que seria uma 

necessidade de contato, proximidade e de toque, pois a maioria não apresenta 

isolamento. 

 No caso do valor de S5 que está abaixo da média, segundo Exner e Sendín 

(1998/1999), este dado não merece nenhuma análise, já em índices elevados essa 

variável toma interpretação específica. 

 

Considerações finais 

 A análise das relações interpessoais mostra-se de extrema relevância no estudo 

da personalidade dos indivíduos, pelo fato de compor um conjunto de fatores que 

podem influenciar importante aspecto na vida das pessoas. 

 A partir dos dados expostos pelo estudo de caso de cinco pacientes com DA, é 

possível observar certo comprometimento nas relações humanas, como aponta a 

literatura e pesquisas sobre o tema. 

 Em síntese, revelam dificuldades para estabelecer vínculos positivos em seu 

convívio social, pela vivência de inabilidade social, vulnerabilidade, sentimento de 

desamparo em relação às demandas ambientais. Tendem a estabelecer relações 

superficiais, com poucas trocas afetivas, associado a pouca disposição para ações 

efetivas que possam alterar tal situação, mostrando-se mais passivos diante das 

demandas relacionais que se estabelecem em sua rotina, pelo fato de sentirem certo 

desconforto e fracasso na interação com os demais indivíduos. 

 Entretanto, apesar da dificuldade vivida, foi possível observar ainda a 

possibilidade de uma vivência mais pessoal nas relações humanas, no sentido de 

estabelecimento de vínculos mais positivos. O que permite o planejamento de ações de 

intervenção psicológica para a organização das relações interpessoais. 

 Os dados expressos neste trabalho são referentes ao estudo de caso apresentado 

e não permitem generalizações imediatas. Para tanto e pela importância do tema, outros 

estudos com a ampliação da amostra e a inserção de outros quadros dermatológicos são 

necessários. 
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Introdução 

O Psicodiagnóstico de Rorschach mostra-se como um dos instrumentos mais 

utilizados em diversos contextos socioculturais. Além de seu reconhecimento 

internacional em diferentes áreas de aplicação, apresenta evidências de validade, sendo 

praticamente inquestionável sua possibilidade de contribuição científica para a 

compreensão da estrutura e do funcionamento psíquico dos indivíduos (Nascimento, 

2002; Pasian, 2000).  

Ao retomar as ideias originais de Rorschach, Yazigi (2010) enfatiza que o autor do 

teste afirmava que a interpretação de formas fortuitas, ou seja, de figuras formadas ao acaso, 

está relacionada às funções de percepção e de compreensão e não de imaginação. Assim, 

Rorschach deixou explícita sua intenção de apreender, por meio da percepção, elementos da 

personalidade, como a inteligência, a volição, a afetividade, o caráter, a inteligência, entre 

outros. As interpretações dos estímulos propostos pelo instrumento estariam, portanto, 

relacionadas aos estímulos visuais objetivos, mas também ao sentido atribuído a eles pelo 

indivíduo avaliado. 

Assim, ao buscar a compreensão e avaliação de um fenômeno projetivo, é 

necessário considerar a percepção externa que o indivíduo tem do estímulo (no caso, as 

manchas de tinta), mas lembrar que esta é influenciada e determinada pelo mundo 

interno deste sujeito (Fensterseifer & Werlang, 2008) 

Nascimento (2002) pondera, ainda, que ao responder ao Método de Rorschach, o 

indivíduo utiliza uma motivação derivada da pulsão (aspectos individuais) e, ao mesmo 

tempo, uma orientação e um controle para que a expressão seja legítima e consoante 

com os padrões de uma determinada cultura. Assim, os especialistas neste método 
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devem estar preparados para compreender tanto a personalidade individual, quanto os 

elementos socioculturais que interferem nos padrões de suas respostas. De acordo com 

esta autora, o Rorschach, como todas as experiências humanas, revela, ao mesmo 

tempo, aspectos estritamente individuais e características que são próprias de seu grupo 

social e de sua cultura.  

Nesse sentido, Pasian (1998) salienta que a adequada utilização do Rorschach se 

pauta necessariamente em evidências empíricas atualizadas de resultados obtidos em 

grupos de referência, dados que subsidiarão a análise e a adequada interpretação das 

variáveis deste instrumento projetivo nas respectivas produções individuais.  

Com relação às respostas banais, inicialmente Rorschach propôs que essas 

seriam assim denominadas quando aparecessem uma vez a cada três sujeitos numa dada 

população. As respostas banais estão relacionadas com adaptação social do sujeito e 

avaliam a capacidade de entrosamento de pensamento com a coletividade. Nesse 

sentido, o aumento excessivo de respostas banais pode indicar conformismo exagerado 

com prejuízo à originalidade e individualidade. Em contrapartida, o rebaixamento de 

respostas banais pode sugerir isolamento e dificuldade de compartilhamento com o 

pensamento coletivo. Dessa forma, indivíduos considerados normais tendem a 

apresentar razoável grau de convencionalidade em seu modo de interpretar os estímulos 

da realidade, o que contribui para o processo adaptativo do indivíduo ao seu contexto, 

de maneira que desvios significativos no número de respostas banais num protocolo do 

teste pode auxiliar na compreensão de possíveis especificidades no funcionamento 

psíquico do sujeito avaliado (Pasian, 2000).   

O critério inicial de Rorschach para a classificação das respostas banais passou 

por várias modificações ao longo do tempo (Lelé, 2007) e, atualmente, a Escola 

Francesa do Rorschach considera que uma resposta pode ser considerada banal se 

aparece na proporção de 1/6, ou seja, se ocorre uma vez a cada seis participantes, ou 

seja, com frequência igual ou superior a 16,7% do total de indivíduos avaliados num 

estudo normativo do teste.  

 

Objetivo 

O presente trabalho teve como objetivo comparar as respostas banais ao 

Psicodiagnóstico de Rorschach de adolescentes participantes de três estudos normativos 

realizados em contextos diversos: Brasil (Jardim-Maran, 2011), França (Azoulay et al., 

2007) e Turquia (Ikiz et al., 2010).  
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Método 

 

Participantes  

Foram utilizados os dados de 180 adolescentes (15 a 17 anos) provenientes de 

um estudo normativo do Rorschach realizado no Brasil, comparativamente a 278 

adolescentes e jovens adultos franceses (13 a 25 anos) e 432 adolescentes turcos (13 a 

19 anos), todos utilizando o referencial técnico-científico da Escola Francesa.  

 

Material 

 Os dados examinados neste trabalho derivaram dos já referidos estudos 

normativos do Rorschach de Jardim-Maran (2011), Azoulay et al. (2007) e Ikiz et al. 

(2010). 

 

Procedimento 

 Após a elaboração do atlas referente ao estudo normativo do Rorschach 

com os adolescentes brasileiros (Jardim-Maran, 2011), foi necessário verificar a 

frequência específica de cada resposta em cada área circunscrita da prancha, com o 

objetivo de identificar as respostas banalidade (Ban). Respeitando-se o padrão técnico 

adotado por Jacquemin (1976) e Pasian (1998), adotou-se o critério de que uma resposta 

seria banal se ocorresse uma vez a cada seis participantes, ou seja, com frequência igual 

ou superior a 16,7% do total de indivíduos avaliados. Portanto, as respostas banais 

consistiram naquelas que foram verbalizadas por, pelo menos, trinta adolescentes, numa 

área circunscrita específica do cartão. A partir disso, buscou-se observar as respostas 

banais originadas a partir dos estudos realizados em outros contextos, a saber: França 

(Azoulay et al., 2007) e Turquia (Ikiz et al., 2010), verificando-se possíveis 

semelhanças entre as respostas banais encontradas na produção dos adolescentes dos 

três países. 
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Resultados e Discussão 

Como referido anteriormente, buscou-se verificar inicialmente as respostas 

banais encontradas entre os adolescentes brasileiros (Jardim-Maran, 2011), tendo sido 

listadas as respostas que se encontram na Tabela 1:  

 

Tabela 1: Lista das respostas banais (Ban) ao Rorschach, identificadas a partir do 

conjunto de respostas (R=3191) dos adolescentes brasileiros (n=180) 

 

Cartão Localização* Conteúdo f % 

I G Morcego 47 26,1 

I G Borboleta 44 24,4 

III D Figura humana 84 46,7 

V G Morcego 82 45,6 

V G Borboleta 67 37,2 

VII D Figura humana 49 26,7 

VIII D Animais quadrúpedes 158 87,8 

    *G= respostas globais; D: respostas Detalhe 

 

A análise da Tabela 1 indica que a partir dos resultados obtidos no estudo 

normativo de adolescentes brasileiros, foram encontradas poucas respostas banais, 

considerando o critério descrito anteriormente de que uma resposta seria considerada 

banal apenas se ocorresse uma vez a cada seis participantes. No entanto, foi possível 

perceber que as respostas banais originadas com os adolescentes avaliados em nosso 

contexto são as mesmas encontradas por Azoulay et al. (2007) e Ikiz et al. (2010) com 

adolescentes franceses e turcos,  respectivamente. Sendo assim, comparando-se as 

respostas banais originadas a partir dos estudos realizados em três contextos 

encontramos os seguintes dados:   

 

a) Cartão I – resposta em área global: morcego ou borboleta. Ocorreu nos dados atuais e 

no trabalho da França; 

 b) Cartão III – resposta no detalhe preto lateral: figuras humanas. Identificada nos três 

estudos em foco (Brasil, França e Turquia);  
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c) Cartão V – resposta em área global: morcego ou borboleta. Resposta banal no Brasil, 

França e Turquia; 

d) Cartão VII – resposta em área global G (figuras humanas). Resposta identificada 

como banal no Brasil, França e Turquia; 

e) Cartão VIII – resposta no grande detalhe rosa lateral: animais. Resposta banal no 

atual estudo do Brasil e na França.   

Rausch de Traubenberg (1998), citando Herman Rorschach, menciona que o 

caráter banal das associações emitidas é capaz de fornecer informações sobre a 

capacidade de adaptação intelectual do indivíduo, na medida em que as respostas banais 

representam a participação na maneira de conceber a coletividade. As respostas são 

denominadas banais quando aparecem em grande frequência na população e podem 

variar de acordo com o contexto cultural e com a idade.  

A semelhança entre respostas banais obtidas em amostras diferentes (dados do 

interior paulista do Brasil, da França (Azoulay et al., 2007) e da Turquia (Ikiz et al., 

2010) fortalece o próprio conceito de “banalidade” no Método de Rorschach. Em outras 

palavras, há áreas dos cartões que possuem pregnância formal e favorecem a percepção 

e sua interpretação, também, em função de suas características estruturais, como 

discutido por Vaz (1997), quando se refere às respostas banais universais. Depreende-

se, portanto, evidências empíricas relativas à sensibilidade deste método projetivo de 

avaliação psicológica conseguir captar este tipo de indicador referente ao 

funcionamento lógico coletivamente compartilhado por grupos de indivíduos, ainda que 

em contextos socioculturais diversos. 

Nesse sentido, Resende e Argimon (2010) também discutem a afirmação de 

Weiner (2004) relativa à afirmação de que o Método de Rorschach seria um instrumento 

universal possível de ser utilizado em diferentes culturas. O argumento desenvolvido 

por esses autores caminha no sentido de considerar a cultura como aspecto do contexto 

para o funcionamento da personalidade, mas não como exclusivo determinante de sua 

estrutura e dinâmica. Assim, a personalidade seria, sob essa ótica, um fenômeno 

universal. Sendo assim, argumentam que os profissionais que fazem uso do Rorschach 

devem ter em mente que esse instrumento projetivo de avaliação da personalidade, ao 

mesmo tempo em que permite o acesso a características de personalidade 

universalmente aplicáveis, também revela, em seus resultados, peculiaridades próprias 

dos contextos de vida dos indivíduos. Portanto, o funcionamento psicológico desses, 

bem como suas respectivas capacidades de adaptação pessoal, precisariam ser 
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analisadas diante de seu específico contexto social, educacional, ocupacional, familiar e 

interpessoal.  Portanto, o Rorschach, mesmo considerado um método livre de cultura, é 

também sensível às diferenças culturais, pois capta os modos de expressão próprios dos 

indivíduos, o que exige a familiaridade do avaliador com a cultura daquele sujeito 

avaliado, buscando uma adequada interpretação do teste. Disso decorre, portanto, a 

relevância dos estudos com objetivo de elaboração de referenciais normativos do 

Método de Rorschach para regiões e específicas etapas do desenvolvimento humano. 
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Introdução 

A esquizofrenia é uma das doenças mentais mais devastadoras, uma vez que 

provoca graves prejuízos ao funcionamento diário dos sujeitos por ela acometidos. Sua 

incidência anual é cerca de 0,5 a 5,0 em cada dez mil pessoas. Entre os transtornos 

mentais, a prevalência da esquizofrenia se situa entre 0,5 e 1,5% de adultos, 

acometendo pessoas em todo o mundo, como apontam Abreu e Gil (2003) e o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV-TR) da American 

Psychiatric Association (APA, 2001/2002). 

O diagnóstico da esquizofrenia continua a se fundamentar basicamente em 

critérios clínicos, ainda que muitos pesquisadores tenham se dedicado a identificar 

testes de laboratório ou marcadores biológicos que possibilitassem a confirmação da 

presença deste transtorno (Pull, 2002/2005). 

Testes psicológicos são frequentemente aplicados em pacientes internados em 

hospitais psiquiátricos, buscando avaliar aqueles que apresentam diagnóstico potencial 

de esquizofrenia. Os testes mais utilizados são o Rorschach, o Teste de Apercepção 

Temática (TAT) e o Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI). Contudo, 

na ausência de achados clínicos, o diagnóstico por meio de testes psicológicos é 

questionável (Lipton & Cancro conforme citado por Pull, 2002/2005). 

A Técnica de Rorschach é bastante resistente às tentativas de falsificação 

intencional de um quadro psicótico. O padrão de escores do Rorschach permite 

diferenciar com fidedignidade um protocolo honesto daquele em que o sujeito simula a 

doença (Ganellen, Wasyliw, Haywood, & Grossman, 1996). 

“A vantagem principal de se realizar um diagnóstico preciso da esquizofrenia 

situa-se em suas repercussões sobre a maneira de enfocar a intervenção 

terapêutica, já que, para determinar o modelo mais adequado para cada 

indivíduo, é importante uma descrição a mais detalhada possível, de seu 

funcionamento psicológico, especialmente no que se refere à área cognitiva 

(processamento da informação, mediação e ideação) e à relação interpessoal. 
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Felizmente, foi possível identificar diversas variáveis do Rorschach que se 

relacionam de forma direta ou indireta com as características da esquizofrenia” 

(Exner & Sendin, 1999/1998, p.47). 

Existem muitas pesquisas que referem características de esquizofrenia 

apontadas pela Técnica de Rorschach (Adrados, 1972; Adrados, 1982; Adrados, 2000; 

Bohm, 1979; Exner, 2012/1995; Exner & Sendin 1999/1998; Johann & Vaz, 2006a; 

Johann & Vaz, 2006b;Johann, Vaz & Derivi, 2004; Klopfer & Kelly, 1977; Portuondo, 

1976; Sousa, 1982; Vaz, 1973; Vaz, 1997; Veiga Oliveira & Vaz, 2002). No entanto, 

nenhuma destas leva em consideração a possível influência, no resultado do teste, da 

medicação psiquiátrica utilizada neste tipo de tratamento. 

É apresentada no presente estudo uma revisão teórica sobre os sintomas, o 

tratamento farmacológico da esquizofrenia, assim como as características da doença 

identificáveis por meio do Rorschach. 

 

Esquizofrenia 

 Nenhum sintoma pode ser considerado isoladamente como característico de 

esquizofrenia, uma vez que esta doença é manifestada pela presença de vários sintomas. 

A confirmação diagnóstica somente ocorrerá se houver, pelo menos, a presença de dois 

sintomas psicóticos, no mínimo pelo período de um mês, proeminentes por seis meses. 

Excluem-se as doenças cujos sintomas são semelhantes, como epilepsia, intoxicações, 

tumores cerebrais, etc (Lara, Gama & Abreu, 2004). 

 Existem três grupos de sintomas da esquizofrenia: os positivos (características 

ausentes em indivíduos saudáveis e presentes nestes pacientes); os sintomas negativos 

(ausência de características que indivíduos saudáveis possuem) e os sintomas de 

desorganização (características presentes tanto em indivíduos normais, quanto em 

pessoas esquizofrênicas, no entanto, nestes pacientes aparecem de forma mais caótica), 

assinalam Lara et al., (2004) e Meltzer e Fatemi (2002). 

 Os sintomas positivos são alucinações e delírios. Já os sintomas negativos são 

embotamento afetivo, avolição, anedonia e alogia. Os sintomas de desorganização são 

comportamentos bizarros, desorganização do pensamento e afeto inapropriado (Graeff 

& Brandão, 1999; Lara et al., 2004; Pull, 2002/2005; Razzouk & Shirakawa, 2001). 

De acordo com o DSM-IV-TR (2001/2002) e a Classificação de Transtornos 

Mentais e de Comportamento (CID 10) da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

(1992/1993), também são critérios diagnósticos de esquizofrenia a presença de 
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disfunção social e ocupacional, sinais contínuos da perturbação por pelo menos seis 

meses. Descarta-se o transtorno esquizoafetivo e os transtornos do humor com aspectos 

psicóticos. Exclui-se também a possibilidade de que a perturbação se deva ao uso de 

uma substância ou a uma condição médica geral. 

Para diminuir a possibilidade de deterioração esquizofrênica do paciente, é 

necessário que o diagnóstico seja feito tão logo o sujeito manifeste os primeiros 

sintomas, a fim de realizar a intervenção precoce na doença. O tratamento 

farmacológico deve ser imediato e a ele devem ser associadas as abordagens 

psicossociais, buscando a reintegração social do paciente (Louzã Neto, 2002). 

 

O uso de medicamentos no tratamento da Esquizofrenia 

Há aproximadamente meio século, surgiram os medicamentos antipsicóticos. 

Este acontecimento foi um marco na história da psicofarmacologia, especialmente no 

que tange ao manejo de transtornos esquizofrênicos (Bechelli, 2000; Fleischhacker, 

2002/2005; Frota, 2001; Nardi & Bueno, 2000; e Louzã Neto, Shirakawa & Barros, 

1999). 

Desde então, extraordinárias mudanças aconteceram nos serviços de saúde 

mental. O número de altas hospitalares aumentou consideravelmente, provocando uma 

reforma assistencial como jamais havia sido vista. A internação passou a ser muito 

menos frequente, uma vez que os profissionais passaram a buscar este recurso de 

tratamento de forma mais criteriosa, já que podiam dispor de recursos 

psicofarmacológicos mais eficazes. Ocorreu o aumento do número de ambulatórios para 

diagnóstico e tratamento da doença (Bechelli, 2000; Frota, 2001; Nardi & Bueno, 2000; 

e Louzã Neto, Shirakawa & Barros, 1999). 

A medicação para tratamento das psicoses inicialmente tinha a denominação de 

tranquilizantes maiores (para distinguí-las dos ansiolíticos – tranquilizantes menores). 

Posteriormente passou a ser conhecida como neurolíticas ou neurolépticas e 

denominada de antipsicóticos (Bechelli, 2000; Fleischhacker, 2005/2002; Frota, 2001). 

Os antipsicóticos de primeira geração eram classificados como típicos, enquanto 

que os antipsicóticos de segunda geração eram chamados de atípicos. Fleischhacker 

(2002/2005), Lara et al. (2004) e Nardi e Bueno (2000) destacam que a denominação de 

típico ou atípico não parece ter muito fundamento, uma vez que os efeitos 

extrapiramidais e/ou discinesia tardia também podem ser induzidos pelos antipsicóticos 

ditos atípicos, ainda que em menor proporção. Atualmente a tendência é que estas 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

263 
 

medicações sejam chamadas de antipsicóticos de primeira geração e de segunda 

geração. 

Stip (2001) afirma que a medicação antipsicótica de segunda geração, além de 

ser mais eficiente em relação à redução dos sintomas negativos da esquizofrenia, causa 

menos efeitos secundários indesejáveis, se comparada aos antipsicóticos de primeira 

geração. 

 Os antipsicóticos de segunda geração contribuem para melhor qualidade de vida 

do paciente. Esta medicação apresenta maior eficácia que os antipsicóticos de primeira 

geração atuando sobre sintomas cognitivos presentes desde o início da doença, tais 

como déficit de atenção, aprendizado e memória, prejuízo do funcionamento executivo 

da capacidade de aprender com a experiência (Bechelli, 2000). 

Em pesquisa que avaliou por meio da Técnica de Rorschach, aspectos cognitivos 

de homens esquizofrênicos que faziam uso do medicamento antispicótico Haloperidol 

(primeira geração) com aqueles que faziam uso de Clozapina (segunda geração), Johann 

e Vaz (2006a) observaram a melhoria do funcionamento geral da inteligência dos 

pacientes tratados com a Clozapina, o que permite deduzir-se que este medicamento 

antipsicótico de segunda geração é capaz de produzir mudanças no paciente quanto ao 

funcionamento geral da personalidade no que tange à reintegração social destes 

pacientes, uma vez que os resultados do Rorschach permitiram concluir que os 

pacientes medicados com Clozapina apresentam indicativos de capacidade de produção 

e adaptação à tarefa, controle geral sobre seus impulsos e instintos, capacidade de 

frustração, raciocínio lógico preciso, coerente e organizado. 

No que tange a avaliação das condições afetivas e de relacionamento 

interpessoal de homens esquizofrênicos tratados com haloperidol ou clozapina, Johann e 

Vaz (2006b) concluiram que os pacientes medicados com Clozapina apresentam 

indicativos de controle geral sobre seus impulsos e instintos, capacidade de reparação, 

capacidades afetivas e emocionais para estabelecer relacionamentos interpessoais. Já os 

pacientes medicados com Haloperidol apresentaram apenas indicativos de controle geral 

sobre seus impulsos e instintos. 

 

A técnica de Rorschach como recurso diagnóstico da esquizofrenia 

 A Técnica de Rorschach, elaborada por Hermann Rorschach, teve sua primeira 

edição completa ao final de junho de 1921. Trata-se de dez cartões com borrões de tinta 
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simétricos e suscetíveis de diversas interpretações, de acordo com cada sujeito que está 

sendo examinado (Bohm, 1973; Sousa, 1982; Vaz, 1997). 

A principal diferença entre os estudos anteriores (Kerner em 1857, Binet & 

Henri em 1895) e a Técnica de Rorschach é que até então vinham sendo analisados os 

conteúdos das interpretações dadas às manchas, enquanto que Hermann Rorschach deu 

importância fundamental à percepção da forma dos conteúdos verbalizados (Bohm, 

1973; Endara, 1967; Sousa, 1982). 

“Na realidade, Rorschach criou, com sua série de lâminas, diferente de seus 

predecessores e sucessores, um método cujo valor diagnóstico alcança mais que 

o simples exame da fantasia. O teste de Rorschach abarca, com efeito, a 

personalidade total, e pode, portanto, com justiça, considerar-se como um teste 

caracterológico, ou de personalidade”  (Bohm, 1973, p. 3). 

Lamentavelmente, Hermann Rorschach faleceu em 1922 repentinamente, ainda 

muito jovem, aos 37 anos de idade, apenas nove meses após publicar sua obra. Ele 

estava elaborando novas abordagens para sua Técnica. Somente alguns anos após sua 

morte, é que a Técnica teve seu valor reconhecido em todo o mundo, uma vez que se 

restringia, até então, ao seu grupo de amigos. Foi após a publicação, em 1929, do 

trabalho de Margarida Loosli-Usteri (Lè test de Rorschach appliqué à differents groups 

d’enfants de 10 a 13 ans) que esta técnica passou a ser utilizada e iniciou sua trajetória 

científica na Psicologia Aplicada. Desde então, a o Rorschach vem sendo estudada, 

pesquisada e utilizada, em âmbito internacional, para a avaliação da personalidade. 

Em sua obra, datada de 1921, Hermann Rorschach já citava estudos 

comparativos realizados com pessoas portadoras de esquizofrenia. Rorschach 

(1962/1967) constatou que as alucinações auditivas estavam relacionadas a 

esquizofrêncios cujo tipo vivencial era o extratensivo (M<ΣC), isto é, pessoas que 

diante de tensão externa tinham facilidade para perder o controle emocional. Já as 

alucinações com sensações corporais, quase sempre não distintas das cinestesias, eram 

comuns em pacientes com tipo vivencial introversivo (M>ΣC), ou seja, pessoas que 

mais pensavam e elaboravam mentalmente do que agiam. Rorschach destacou em sua 

obra que pretendia dar continuidade a este estudo, mas faleceu precocemente. 

 Skalweit é conhecido como o primeiro pesquisador a publicar um estudo no qual 

foi utilizada a Técnica de Rorschach na avaliação de pessoas portadoras de 

Esquizofrenia. Sua monografia foi publicada em 1934. Adrados (2000) e Klopfer e 
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Kelly (1974) destacam que esta publicação trouxe grandes contribuições ao 

entendimento desta enfermidade. 

Participaram da pesquisa de Skalweit vinte e três pacientes, considerados casos 

agudos de Esquizofrenia. O pesquisador realizou sucessivas administrações do 

Rorschach neste grupo de pacientes ao longo de vários anos. Seu objetivo era verificar 

se a esquizofrenia é resultado do agravamento da personalidade esquizotímica normal 

ou se, na verdade, é uma doença capaz de provocar mudanças mensuráveis de 

personalidade (Adrados, 2000; Klopfer & Kelly, 1974). 

 Skalweit constatou a existência de transformações profundas na personalidade 

destes pacientes. Essas mudanças acompanharam uma deterioração progressiva da 

personalidade do indivíduo, embora tais transformações não pudessem ser consideradas 

como simples aumento de características que o paciente já apresentava anteriormente. 

Em geral, os pacientes que antes tinham um tipo vivencial introversivo (M>ΣC), com o 

passar do tempo e o agravamento da doença, mudaram para o tipo extratensivo (M<ΣC) 

(Klopfer & Kelly, 1974). 

 “Quando a noxe [itálico adicionado] esquizofrênica, aquele algo que provoca a 

esquizofrenia, penetra na Psique, os indivíduos originariamente introversivos 

tornam-se paranóides; os extratensivos, tornam-se hebefrênicos e os que se 

aproximam do meio, ou que são totalmente ambiguais, tornam-se catatônicos” 

(Rorschach, 1962/1967, p. 122). 

Skalweit observou que os tipos de esquizofrenia com maior deterioro mental, de 

prognóstico grave, tendem a apresentar alto índice de respostas globais (G) e respostas 

de cor nomeada (Cn), ou seja, trata-se de pessoas que apresentam fuga à realidade por 

meio da fantasia e que diante das áreas coloridas de um cartão pluricromático do 

Rorschach desestabilizam-se, sofrendo desorganização do processo lógico de seu 

pensamento, não conseguindo diante da mancha, ir além da nomeação das cores 

(Bohm, 1973). Rorschach (1962/1967) já destacava a existência de ligações estreitas 

entre as cores e afetividade. 

Já as formas de esquizofrenia de melhor prognóstico, segundo Skalweit, tendem 

a apresentar respostas de detalhes incomuns (Dd), isto é, são pessoas mais atentas aos 

detalhes mínimos, perdendo a visão de conjunto, e com poucas respostas de cor 

nomeada – Cn - (Bohm, 1973). 

Considerando que as respostas de cor pura são indicativas de descontrole 

emocional diante de pressão externa (Vaz, 1997), e representam a impulsividade sem 
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qualquer adaptação (Rorschach, 1962/1967), é de se esperar que pacientes com elevado 

índice de respostas de cor pura tenham pior prognóstico se comparados aos pacientes 

que apresentam um número reduzido de tais respostas. 

Diversos autores (Adrados, 2000; Bohm, 1979; Klopfer & Kelly, 1977; 

Portuondo, 1976; Sousa, 1982; Vaz, 1997) apontam como sinais específicos de 

esquizofrenia no Rorschach: presença de respostas de forma pura (ΣF= F+, F, F), ou 

seja, baixo controle geral sobre seus impulsos e instintos; baixo percentual de forma de 

boa qualidade ({F+ x 100}/ΣF) e, consequentemente, elevado percentual de respostas de 

forma de má qualidade ({F x 100/ΣF}), o que denota imprecisão, incoerência e 

desorganização do raciocínio lógico. Além desses dados quantitativos, ratificando a 

desorganização do pensamento, é frequente o aparecimento de fenômenos especiais 

como contaminação, crítica à técnica ou ao examinador e rejeição do cartão. 

De acordo com o Sistema Compreeensivo (Exner & Sendin, 1999/1998) existe 

“no Rorschach um grupo de elementos qualitativos em uma série de variáveis que 

ajudam a precisar o diagnóstico de esquizofrenia, permitindo reforçar ou descartar a 

hipótese elaborada a partir do SZCI” (p.49). O SZCI é o índice para confirmação da 

esquizofrenia (Exner, 2012/1995; Exner & Sendin, 1999/1998). 

As variáveis analisadas pelo SZCI são: a) Conteúdos Humanos (muito escassos 

ou ausentos; H Pura=0; Conteúdos Humanos acompanhados de Códigos Especiais); b) 

Movimentos Humanos (M sem Forma; M->1); c) Análise de FQ- (presença de FQ- de 

nível 2; FQ- igual ou superior ao dobro de FQo + FQ+); d) Códigos Especiais (Códigos 

Especiais >6 e Nível 2>2; Códigos Especiais muito variados e graves); e) Outros 

elementos (R<17; presença de Rejeições, Populares <4; Tipo Vivencial Introversivo) 

(Exner & Sendin, 1999/1998). 

“Assim, a análise minuciosa de todos estes elementos dará um nível de precisão 

muito elevado no diagnóstico de esquizofrenia a partir do Rorschach, o qual, 

integrado com a informação procedente de outros aspectos da vida do indivíduo 

(história passada e presente, nível de funcionamento prévio, ocorrência de 

situações estressantes, etc), torna praticamente impossível o erro. O diagnóstico 

do transtorno esquizofrênico é talvez o que oferece maior segurança, sempre que 

se realize, como dissemos, uma cuidadosa revisão e integração de todas as fontes 

de informação disponíveis” (Exner & Sendin, 1999/1998, p.50). 

 Em pesquisa realizada com pacientes portadores de esquizofrenia tipo paranóide, 

Ruiz, Ester e Noguera (1989) encontraram os seguintes indicadores da doença no teste 
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de Rorschach: predomínio de respostas globais (G), presença de respostas onde o sujeito 

começa pelo detalhe e termina globalizando (DG), baixo índice de respostas de 

movimento humano (M), presença de respostas de cor pura (C), presença de respostas 

de conteúdo sexual (Sexo) e de conteúdo anatômico (At), com um mínimo de dois por 

protocolo, tipo vivencial introversivo (M<ΣC), descontrole emocional (FC<C+CF) e 

presença dos fenômenos especiais contaminação, rejeição ao cartão e descrições. 

Pessoas portadoras de esquizofrenia apresentam precário controle interno 

(M<FM+m), isto é, o movimento humano (M%) é menor que a soma dos movimentos 

animal (FM) e inanimado (m); o controle externo (FC<CF+C) se caracteriza pelo 

predomínio de cor com forma imprecisa (CF) e cor pura (C) sobre a cor com forma 

definida (FC), indicando descontrole emocional. Já o controle social raramente aparece, 

embora costumem aparecer respostas de claro-escuro (cor acromática) (FC’, C’F, C’), 

representativas de angústia, ansiedade e depressão (Adrados, 1982). 

Ao avaliarem catorze homens e vinte e uma mulheres portadoras de 

esquizofrenia, Johann, Vaz e Derivi (2004) encontraram os seguintes resultados: baixo 

número de respostas (R) por protocolo (homens = 9,21 e mulheres = 10,76), indicando 

baixa capacidade de produção, controle paranóide, uma vez que, para evitar se expor, o 

sujeito emite um baixo número de respostas. O controle paranóide foi manifestado 

também pela presença do fenômeno especial “Olhar o Verso” do Cartão. As mulheres 

apresentaram adequado controle geral dos impulsos e instintos (ΣF= 42%). Os homens, 

por sua vez, apresentaram baixo índice de respostas de forma (ΣF= 26,38%), enquanto 

que a média esperada das respostas de forma pura situa-se entre 30 e 50%. 

Ambos os grupos demonstraram imprecisão, incoerência e desorganização do 

raciocínio lógico uma vez que obtiveram baixo índice de respostas de Forma de boa 

qualidade (F+) por protocolo (homens = 61,73% e mulheres = 39,95%), presença de 

respostas de Forma de má qualidade (F) cujo índice entre homens e mulheres foi de 

20,58% e 46,46% respectivamente, e Forma duvidosa (F ), sendo que 17,70% foram 

dadas pelos homens e 16,81% pelas mulheres, evidenciando-se maior prejuízo do 

raciocínio entre as mulheres (Johann, Vaz & Derivi, 2004). 

Tanto os homens quanto as mulheres portadoras de esquizofrenia apresentaram 

elevado índice de respostas Globais (G) (homens = 69,05% e mulheres = 60,59%), 

indicando fuga à realidade por meio da fantasia em detrimento da percepção e visão de 

conjunto; baixo índice de respostas de Detalhes Comuns (D) (homens = 11,62% e 

mulheres = 15,52%), ou seja, pouco senso de realidade objetiva e inadaptação à 
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realidade; elevado índice de respostas de Detalhes Incomuns (Dd) (homens = 20,20% e 

mulheres = 24,12%), apontando para preocupação demasiada com minúcias (Johann, 

Vaz & Derivi, 2004). 

Os autores constataram também, pouca capacidade de empatia (baixo índice de 

respostas de Movimento Humano (ΣM) (homens = 3,91% e mulheres = 4,46%). Ambos 

verbalizaram respostas de Movimento Humano de má qualidade (M) (homens = 

38,89% e mulheres = 68,75%), o que indica relacionamento interpessoal receoso e 

tenso. Porém, os homens demonstraram algum potencial de qualidade no 

relacionamento interpessoal devido à presença de respostas de Movimento humano de 

boa qualidade (M+) (homens = 58,33% e mulheres = 18,75%) em índice superior ao de 

má qualidade. Apenas as mulheres apresentaram respostas de Movimento humano de 

qualidade duvidosa (M = 8,33%). Os homens apresentaram 2,28FC = CF + 2,28C e as 

mulheres 4,0FC < 9,29CF + 3,53C. Considerando que a proporção esperada é de FC  

CF + C, evidenciou-se que as mulheres, embora tenham controle geral mais adequado 

que os homens, estão sujeitas a escapes agressivos quando mobilizadas afetiva e 

emocionalmente. Ambos os grupos demonstraram presença de respostas de Sombreado 

Textura na proporção de Fc > cF + c, (homens = 9,34>4,67 e mulheres = 6,6>1,3) 

indicando carência afetiva, necessidade de carinho e apoio, denotando um afeto 

imaturo, uma vez que mais buscam receber do que propriamente conseguem dar afeto 

aos outros (Johann, Vaz & Derivi, 2004). 

Portuondo (1976) aponta oito índices indicadores de deterioro esquizofrênico no 

Rorschach: 

1. Piora do F+% (maior perda de sentido da realidade); 2. às vezes M 

(pensamentos e vivências absurdos); 3. aumento das cores e sempre C + CF > 

FC (impropriedade afetiva, descontrole, descarga por impulsos); 4. às vezes há 

um apagamento extremo da vida afetiva e pode aparecer então um tipo vivencial 

coartado (0M : 0ΣC); 5. respostas com C e C’ deteriorativas; 6. aumento das 

verbalizações afastadas do normal, em especial as mais graves (autoreferências, 

verbalizações absurdas, lógica autista, incoerências); 7. em alguns casos, pode 

aumentar o índice de resposta Original negativa (sinal de que os pacientes vivem 

em um mundo distorcido, absurdo e irreal); 8. normalmente, eles emitem menos 

de 20 respostas (15 em média) e sua atenção ao teste pode ser, às vezes, 

deficiente (Portuondo, 1976, p. 323). 
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 Numa pesquisa em que se avaliou a capacidade de vinculação afetiva de 

pacientes esquizofrênicos do tipo paranóide, Veiga Oliveira e Vaz (2002) constataram a 

presença de respostas de movimento humano nos protocolos de Rorschach. Porém, 

estas respostas ocorreram em índice muito baixo no grupo de pacientes masculinos e 

foram totalmente ausentes no grupo de pacientes femininos. Das respostas de 

movimento humano constatadas, três foram de boa qualidade (M+), isto é, 

demonstraram ser pessoas com potencial criativo, algum potencial de capacidade de 

empatia. A totalidade das respostas M+ foi dada por pacientes que faziam uso de 

antipsicóticos de segunda geração. Enquanto que as duas respostas de movimento 

humano de má qualidade (M) foram dos pacientes (homens) que usavam 

antipsicóticos de primeira geração. Quanto  ao controle externo (FC ≥ CF + C) o grupo 

de homens avaliados apresentou 1FC < 0CF + 4C e o grupo de mulheres 1FC< 7CF + 

8C, o que ratifica um maior descontrole emocional por parte das mulheres.  

 

Conclusões 

A revisão da literatura e os dados resultantes de pesquisas nas quais foi utilizada 

a Técnica de Rorschach permitem concluir como sinais específicos de esquizofrenia os 

seguintes dados do Rorschach: comprometimento quanto ao funcionamento do 

pensamento lógico, pelo elevado índice percentual de Forma de má qualidade (F) 

sobre o total de Forma (ΣF); inapropriada capacidade de controle, pelo baixo percentual 

do ΣF sobre todos os determinantes; reações emocionais liberadas sem o adequado 

controle (FC < CF+C) e precárias condições para lidar com os sentimentos e afetos 

(FC); baixa incidência ou frequência nula de respostas de movimento humano (M), um 

forte indicativo da falta de empatia e de capacidade para integração humana. Além 

disso, contata-se nos esquizofrênicos avaliados com o Rorschach, prejuízo no que tange 

a: capacidade para percepção de conjunto, senso de organização, capacidade de 

discernimento, senso de objetividade, capacidade de análise e senso de observação. 

O trabalho do clínico não deve se basear nos resultados de um único instrumento 

de avaliação psicológica. Nenhuma variável do Rorschach deve ser tomada 

isoladamente na definição de um diagnóstico. Faz-se necessário levar em conta toda a 

história de vida do sujeito, bem como a história familiar de doenças mentais a fim de se 

definir com propriedade o diagnóstico da doença que o acomete. 

É necessário que o psicólogo, além de interpretar cada variável específica do 

teste de Rorschach, estabeleça relação entre elas e as integre adequadamente com as 
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funções. Deverá ser sempre verificado se a pessoa avaliada está fazendo uso de alguma 

medicação psiquiátrica, uma vez que esta poderá, ao esbater os sintomas da doença, 

ocultar no teste de Rorschach os sinais de esquizofrenia ou, por suposto, de quaisquer 

outras enfermidades psiquiátricas. 

Considerando que cerca de 70% dos pacientes tratados com antipsicóticos têm 

sua sintomatologia reduzida, especialmente quanto aos sintomas positivos da doença, 

uma vez que os sintomas negativos são mais resistentes ao tratamento, e que os 

antipsicóticos de segunda geração são eficazes na redução dos sintomas negativos 

(Johann & Vaz, 2006a, 2006b; Lara et al., 2004), pondera-se que dependendo do tipo de 

medicação utilizada pelo paciente, seja de primeira ou de segunda geração, estando ela 

atuando na redução dos sintomas da esquizofrenia, tudo leva a crer que ocorrerá a 

atenuação dos sinais específicos da doença no teste. 
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Introdução 

Jacquemin (2000) nos informa que dentre as diversas pesquisas desenvolvidas 

com o Teste de Rorschach, é particularmente interessante os trabalhos de Draime (1980) 

e de Iozzi (1988), que propõem uma técnica para aperfeiçoar a investigação das 

respostas dadas ao teste, com o objetivo de expandir sua interpretação. Trata-se de um 

procedimento complementar, intitulado “Rorschach Temático” (RT), utilizado pelos 

autores com o propósito de articular as respostas fornecidas no teste, em sua aplicação 

tradicional. Normalmente, essas respostas são breves e, consequentemente, sem 

aparente articulação entre si. Igualmente, Jacquemin (2000) informa-nos que os 

trabalhos de Elizur (1976); Aronov et al. (1979); Edington (1980); bem como os de De 

Tichey e Lighezzolo (1983) testemunham a ideia de que a busca de elaboração dos 

conteúdos das respostas dadas no Rorschach não é nova. Para este fim, estes trabalhos 

sugerem desde a utilização da técnica de associações livres, até a elaboração de 

histórias. Seus resultados apontam para a riqueza do procedimento, no sentido deles 

fornecerem dados clínicos significativos para uma compreensão psicodinâmica da 

personalidade. Da mesma forma, eles suscitam materiais mais inconscientes e 

idiossincráticos que as histórias baseadas nas figuras do Teste de Apercepção Temática 

e, por fim, recomendam a não atribuição de significados simbólicos diretos a 

determinadas repostas dadas ao teste, sem ponderar os elementos adicionais alcançados 

a partir das técnicas complementares sugeridas. 

Assim, para Jacquemin (2000) o procedimento proposto por Draime (1980) e 

Iozzi (1988), o RT, é original, ao levar a uma articulação entre as respostas fornecidas 

pelo indivíduo, obtida numa segunda fase, após a aplicação habitual do teste. Para isso, 

solicita-se ao sujeito a elaboração de uma história que integre as respostas, conferindo, 

dessa forma, uma dinâmica aos conteúdos aparentemente isolados das mesmas. Em 

termos teóricos, almeja-se ampliar a proposta de Rorschach (1978), que, originalmente, 

deu maior ênfase aos aspectos perceptivos da prova. De fato, no seu Psicodiagnóstico, 

Rorschach evidencia seu enfoque na percepção: 
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“As interpretações destas figuras casuais pertencem ao campo da percepção e da 

apercepção, mais do que da imaginação (...) não há dúvida que esta prova de 

interpretação de figuras casuais possa ser chamada de prova de percepção.” (p. 

21 – 22). 

Ainda que, inicialmente, H. Rorschach busque uma técnica para a avaliação do 

funcionamento psíquico por meio de processos perceptivos, pela forma de apreensão do 

real imediato, estudos psicanalíticos posteriores ampliam esse pressuposto, sem, 

contudo, desconsiderá-lo. Assim, Rausch de Traubenberg (1998) considera que o teste 

de Rorschach é um espaço de interações entre a atividade perceptiva e a fantasmática, 

entre a realidade externa do objeto conhecido e a realidade interna do objeto vivenciado. 

“As respostas representam uma gama de atitudes que vão do perceptivo ao 

projetivo, do perceptivo ao vivido, refletindo por isso mesmo, as modalidades de 

ação, de relação do sujeito com as diferentes situações com as quais ele é 

confrontado. Em cada uma das respostas, os dois aspectos – perceptivo e 

projetivo – têm um peso relativo difícil de avaliar, na medida em que constituem 

um terreno de encontro, um modo de articulação entre os dois tipos de reação.” 

(Rausch de Traubenberg, 1998, p. 10) 

Ponderando esses elementos, Jacquemin (2000) advoga que o Rorschach 

Temático oferece maior possibilidade de investigação da inter-relação entre o real e o 

imaginário. Enquanto a aplicação tradicional privilegia o nível perceptivo, a elaboração 

de histórias privilegia o nível fantasmático. 

Retornando ao aspecto técnico do procedimento, Jacquemin (2000) nos 

esclarece que além do material original do Rorschach, são utilizadas fichas para a 

apresentação das respostas ao sujeito, durante a segunda fase da investigação. A 

aplicação, como já dito, ocorre em duas fases distintas, em uma ou duas sessões. Na 

primeira fase é feita a aplicação habitual do Rorschach, incluindo o processo completo 

de investigação (Associação Livre e Inquérito). Na segunda fase, solicita-se ao sujeito 

que imagine uma história que inclua todas as interpretações dadas a cada um dos 

estímulos, fornecidas durante a aplicação do teste. As pranchas são reapresentadas, uma 

por uma, juntamente com uma ficha, onde constam as respostas fornecidas para cada 

uma delas. As instruções seguem este padrão: 

“Vou lhe mostrar novamente os dez cartões que já apresentei. Aqui estão as 

respostas que você me deu. Eu gostaria que você me contasse uma história para 

cada cartão, utilizando todas as respostas que me deu. então, neste cartão você 
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viu ‘x’, ‘y’ e ‘z’. Conte-me uma história com ‘x’, ‘y’ e ‘z’.” (Jacquemin, 2000, 

p. 379) 

Jacquemin (2000) tranquiliza-nos, ainda, ao relatar que na quase totalidade dos 

casos os sujeitos reagem positivamente às instruções, bem como conseguem realizar 

satisfatoriamente a tarefa. A utilidade e a viabilidade do RT, como técnica 

complementar e capaz de fornecer subsídios significativos para a compreensão 

psicodinâmica da personalidade, são examinadas em diversos contextos no Brasil por 

Palma (1996), por Abduch, (1997), pelo próprio Jacquemin (1997) e por Barreto (1998). 

Estes trabalham evidenciam a importância das informações fornecidas pelas histórias 

contadas pelos sujeitos, a partir de seus perceptos; salientam que, a priori, não há 

modelo teórico único para interpretar as histórias, podendo-se utilizar um modelo mais 

objetivante – tipo o de necessidade e pressão, de Murray (2005) -, ou um modelo mais 

interpretativo – tipo o psicanalítico. Da mesma forma, evidenciam que não se pretende, 

com esse procedimento, substituir testes temáticos, mas sim obter informações 

adicionais significativas para a análise no âmbito do próprio Teste de Rorschach. E, por 

fim, sustentam a necessidade da continuação de estudos que ajudem na sistematização, 

padronização e normatização do procedimento. 

 

Material e Metódos 

Na esteira da necessidade de trabalhos que auxiliem na sistematização, 

padronização e normatização do procedimento aqui em pauta, desenvolve-se Estudo de 

Caso para verificar a consonância do conteúdo linguístico das histórias do RT com os 

resultados do Teste de Rorschach. A participante tem 23 anos; é professora de línguas 

(espanhol); bem como é considerada normal pela entrevista psiquiátrica e pelo exame de 

estado mental propostos por Dalgalarrondo (2000). Além do material original do teste, 

utilizam-se fichas para a apresentação das respostas à participante. A aplicação ocorre 

em duas fases. Na primeira faz-se a aplicação tradicional. Na segunda, fichas com a 

reprodução em miniatura das pranchas, com as sínteses das respostas de cada uma delas, 

são apresentadas, uma a uma, solicitando-se a elaboração de uma história por prancha. 

O Teste de Rorschach é analisado pelo estudo normativo brasileiro de Pasian (2000) e 

pelos critérios interpretativos psicanalíticos de Silva (1987) e da Escola Francesa 

(Anzieu, 1989; Chabert, 1993, 1999, 2004; Rausch de Traubenberg, 1998). As histórias 

do RT são analisadas pela folha de cotação proposta por Brelet-Foulard e Chabert 

(2005). 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

277 
 

 

Resultados e Discussão 

Participante 

Priscila (nome fictício), 23 anos, filha única, solteira, vem funcionando dentro 

dos padrões de normalidade (Dalgalarrondo, 2000), com bom desempenho acadêmico; 

profissional e social (Nunes e Hutz, 2001); contudo está passando por problemas 

profissionais, financeiros; familiares e afetivos com os pais e com o namorado. A 

participante tem dúvidas se investe na profissão de professora de língua estrangeira – 

espanhol - (com o fim de melhorar suas condições financeiras), abandonando o atual 

curso de graduação, ou se divide seu desempenho profissional e financeiro com a 

formação em Filosofia; igualmente, tem dúvidas se permanece em casa, convivendo 

com os pais ou se sai da mesma; por fim, não sabe se ao sair de casa vai morar sozinha 

ou com o atual namorado. Além destas questões intituladas pela própria participante de 

“existenciais”, a mesma vem apresentando episódios recorrentes de embriaguez; 

contraturas e paralisias; bem como crises emocionais com pitiatismo; diante da pressão 

e tensões externas. A participante atribui caráter “emocional” a tais episódios. Contudo, 

não sabe o que vem a ser a composição deste caráter emocional. A avaliação conduzida 

pelo autor, é realizada dentro de contexto de Acolhimento e Triagem de uma Clínica 

Escola, para fins de psicodiagnóstico e encaminhamento. 

 

Teste de Rorschach 

Psicograma 

No que se refere à capacidade produtiva [R = 31 (2)], essa se encontra 

ligeiramente acima da média, o que indica tendências obsessivas e preocupação com 

minúcias; assim como complexo de inteligência. 

Os tempos médios de reação (20,4s) e de duração (59,6s) dilatados revelam 

dificuldades de ordem depressiva; e de relacionamento com o mundo externo, por 

tensões. O que leva à dificuldade na adaptação e no ajustamento em função de 

depressão, inibição. 

O número de respostas com localização global acima da média (G% = 38,7) 

indica fuga; fantasia e visão infantil da realidade; egocentrismo. Contudo, a presença de 

respostas globais de boa qualidade revela atividade mental em nível superior. 

O número de respostas com localização em detalhes comuns abaixo da média 

(D% = 35,5) indica pouco senso de realidade objetiva, inadaptação à realidade, 
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ansiedade e incapacidade de estabelecer diferenciação entre o óbvio (por motivos 

emocionais). 

O número de respostas com localização em detalhes incomuns acima da média 

(Dd% = 25,8) demonstra tendências perfeccionistas e meticulosidade. 

O número de respostas localizadas nos detalhes em branco (Dbl = 04) acima da 

média é sinal de oposicionismo; ansiedade situacional; e agressividade inibida. O fato 

de estas respostas estarem associadas às respostas em detalhes comuns (03 Dbl); (CF + 

C > FC); F% e F+% baixos; e ao tipo de vivência introversivo, indicam oposicionismo 

ao mundo interno (tendências oposicionistas dirigidas à própria pessoa). 

O tipo de apercepção [G! (D) Dd!] indica uma inteligência mais teórica, contudo 

presa a detalhes e às minúcias. 

O predomínio de 06 pranchas com sucessão assistemática e irregular deixa 

inconclusivo o exame de sucessão. 

O controle intelectivo (F% = 22,5) e o raciocínio lógico (F+% = 64,2) abaixo das 

médias indicam controle inadequado e dificuldade de manter relações impessoais 

quando necessário; tais índices associados à presença de F± (01) e ao F+% ampliado 

próximo do normal (72,6%) apontam para perturbação afetivo-emocional, sem, 

contudo, tratar-se de psicose. Possível neurose de ansiedade, depressiva, ou histérica. 

O número de respostas com movimento humano (K= 5,5) acima da média 

aponta para reações ou defesas do tipo maníaco (mais delicadas porque associadas CF 

alto); igualmente indica excesso de fantasia, o que interfere no contato com a realidade 

e na eficiência intelectual. 

A relação de 5,5K para 12G mostra que o nível de aspiração da pessoa é mais 

elevado do que suas reais potencialidades. 

O número de respostas com movimento animal (kan = 02) precário é próprio de 

pessoas deprimidas, defensivas e sem iniciativa, igualmente indica a supressão de 

impulsos primitivos. 

O controle interno (5,5K > 02kan + 00kob) indica que há estabilidade e 

suficiente controle sobre os impulsos. Contudo, o controle externo (3FC < 3CF + 2C) 

revela que a pessoa ao ser mobilizada afetiva e emocionalmente, sofre dificuldades em 

reagir de modo adequado quanto à adaptação no relacionamento interpessoal. Os 

controles emocionais frágeis interferem nas relações interpessoais. 
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A presença de respostas acromáticas (2FC’ = 1C’F + 1C’) indica tendência da 

pessoa a evitar estímulos que lhe possam mobilizar reações emocionais e sentimentos 

para o mundo exterior; expressam também depressão como um traço de personalidade. 

A presença de respostas determinadas pelo esfumaçado, mas com o predomínio 

da forma (3FE) mostra que a pessoa, quando enfrenta uma situação tensionante, para se 

defender, usa a intelectualização. 

O tipo de vivência mais coartativo (1K : 1,4C) revela uso de repressão e 

defensividade. A responsividade afetiva baixa (25,8%) indica introversão, contudo com 

incapacidade de responder em situações de forte impacto ambiental. 

A presença de 11 diferentes categorias de conteúdos indica que a amplitude de 

interesses da pessoa é alta, o que pode levar à dispersão. 

O percentil de respostas com conteúdo humano elevado (41,9%) indica 

dificuldade de se manter imparcial nas relações interpessoais. O percentil de respostas 

de conteúdo de detalhes humanos na média indica tendência à crítica e à análise. A 

presença de respostas com o conteúdo “boca” revela apego às necessidades primárias. A 

presença de conteúdo “para humano” indica relacionamento interpessoal receoso, 

cauteloso e controlador, característica de transtorno psicossexual. A presença de 

conteúdo “sangue” revela descontrole emocional; incapacidade de adaptação afetiva e 

de relacionamento com as pessoas. A presença do conteúdo “máscara” logo na primeira 

prancha revela imagem do mundo muito rígida; falta de contato afetivo; traços 

psicastênicos; como se trata de pessoa jovem, intensa preocupação com a fisionomia, 

separação defeituosa entre o Ego e o Mundo Exterior. 

O índice de angústia elevado (22,6%) indica angústia de base como traço de 

personalidade. 

O percentil de respostas originais acima da média (45,2%) indica extravagância; 

desajuste e diferença em relação ao grupo. O percentil de respostas banais acima da 

média (54,8%) revela passividade e aceitação sem restrição de normas. Tais índices 

indicam conflito entre originalidade e submissão às normas. 

A relação meio-indivíduo acima da média, mas ainda na casa dos 50% (58%) 

indica tendência à adaptação social, e ao equilíbrio entre dependência e independência 

do indivíduo em relação ao meio. 
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Análise Qualitativa 

O conjunto de fenômenos especiais e choques como ideia de referência (prancha 

X); uso de expressões terminadas com “inho” (Pranchas III, VII, IX e X); conteúdos 

vistos como mutilados (Prancha II); bem como a presença de choques de exclamação 

(Pranchas I, IV, VII, IX, X); de reação (Pranchas V, IX, X); ao vazio (Prancha II, VII); 

ao branco (Prancha VII); cromáticos (Prancha IX, X); e, finalmente, pelo significado 

simbólico dos perceptos mobilizados em resposta à solicitação latente de cada prancha, 

permitem estabelecer uma construção neurótica de protocolo, com a presença de 

simbolismo (Prancha VII: “estátuas de demônios antigos”); conflito intrapsíquico com 

formação de compromisso entre desejos e defesas (Prancha IX: “... uma cara de 

palhaço... de filme de terror... que mata... alguém sentado em algum lugar sozinho... 

bem vivo; colorido... E aí tem esse palhaço bem feio, apesar das cores bonitas, 

coloridas, o palhaço é bem feio, perigoso”); conflito edípico (Prancha IV: “Um monstro. 

Do Lago Ness... Assustador... Apesar disso não me sinto mal, mas ele é grande e 

poderoso”); dramatização com sobreinvestimento dos afetos (Prancha II: “Um rosto 

meio triste, alguém botando a língua para fora, nas duas manchas vermelhas, 

chorando”). 

 

Rorschach Temático 

Cotação 

A Folha de Cotação apresenta predomínio da Série B – Labilidade, seguida da 

Série A – Rigidez, e, por fim, pelos procedimentos da Série C – Evitação do conflito. 

Tal estado de coisas indica que a intensa afetividade com investimento maciço nas 

relações (B1), dramatização (B2) e procedimentos de tipo histérico (B3) é mantida sob 

recalque por meio de defesas do tipo obsessivo (A3). Igualmente, a manutenção do 

recalque conta com investimento narcísico (CN) e com o uso de procedimentos 

antidepressivos (CM). 

Assim, o acento dado sobre as relações interpessoais, inclusive com a presença 

de narrações em diálogo (B1-1); a introdução de personagens que não figuram nas 

percepções iniciais (B1-2); as expressões diretas de afetos fortes, exagerados, 

contraditórios e temerários nas narrativas (B1-3, B2-1, B2-2, B2-3, B2-4), a serviço da 

erotização das relações, da labilidade das identificações e, paradoxalmente, do 

recalcamento das representações (B3-1, B3-2, B3-3) são mantidos sob controle por 

meio da dúvida expressa através das precauções verbais, da hesitação entre diferentes 
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interpretações e da repetição de ideias (A3-1); bem como do uso de procedimentos 

como a anulação (A3-2), a formação reativa (A3-3) e o isolamento entre representações 

ou entre representação e afeto, minimizando a expressão do mesmo. Por fim, a 

idealização da representação de si e/ou do objeto em sua valência negativa e/ou positiva 

(CN-2), bem como o constante apelo ao clínico (CM-1) ajudam a evitar os conflitos, o 

que contribui com a coartação afetiva. 

 

Análise Qualitativa 

As 10 histórias narradas respeitam as respostas dadas em cada prancha na 

aplicação inicial do Rorschach, bem como correspondem à solicitação latente de cada 

uma das manchas - estabelecidas na literatura especializada (Anzieu, 1989; Chabert, 

1993, 1999, 2004; Rausch de Traubenberg, 1998) -, constituindo assim uma reunião das 

atividades perceptiva e fantasmática, como colocam Traubenberg (1998) e Jacquemin 

(2000).  

Além disso, nas histórias todos os procedimentos de tipo lábil encontram-se 

representados. Os afetos são intensamente colocados, permeando toda a construção das 

narrativas, dramatizando as situações e/ou dando-lhes um aspecto teatral. As relações 

interpessoais expressam a intensidade dos conflitos intrapsíquicos, na confrontação 

constante de desejos contraditórios e da necessidade de desfecho favorável, permitindo 

a realização mágica do desejo. A dramatização é intensificada pela focalização sobre a 

atuação e sobre suas consequências nas narrativas. Igualmente, a erotização das relações 

interpessoais perpassa todas as histórias pelo uso do mecanismo de simbolização que 

mostra a presença dos mecanismos de recalque. Associadas a estes conteúdos, a rigidez 

evidencia o caráter neurótico do funcionamento ao desenvolver a dimensão 

intrapsíquica do conflito e a perceptível diferenciação de um espaço interno constituído 

como tal. Entretanto, procedimentos antidepressivos marcam o funcionamento psíquico, 

colocando em evidência a existência de defesas fóbicas utilizadas particularmente para 

lutar contra angústias de tipo pré-genital, principalmente orais. Face a estas se 

mobilizam, igualmente, condutas narcísicas e, entre estas, sobretudo, a idealização. 

Em síntese, O Rorschach destaca G% alto; D% baixo; K alto; K < C; FC < CF + 

C; F% e F+% baixos; presença de F±; choque ao vazio, à cor; respostas carregadas de 

afetividade e angústia; repressão intensa; inibição alcançando o intelecto; avanço do 

afeto sobre a representação; dramatização com acento nas relações interpessoais; 

erotização; simbolização; representações de relações regressivas marcadas por 
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excitação-frustração. Por sua vez, o RT destaca labilidade (Série B); investimento da 

relação (B1-1, B1-3); dramatização (B2-1, B2-2, B2-3, B2-4); procedimentos de tipo 

histérico (B3-1, B3-2, B3-3); afetos maciços; teatralidade; atuação; desejos 

contraditórios; erotização, simbolização, repressão; desfechos favoráveis; realização 

mágica do conflito/desejo; defesas fóbicas; angústias pré-genitais; narcisismo, 

idealização. Os resultados de ambas as técnicas indicam neurose histérica (Chabert, 

1993; Brelet-Foulard e Chabert, 2005). 

 

Conclusões 

Em consonância com o objetivo deste trabalho, o cotejo de ambos os métodos 

permite verificar acordo entre o conteúdo linguístico do RT com a interpretação do 

Rorschach. Sugere-se continuidade de estudos para asseguramento da 

complementaridade das técnicas. 
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Introdução 

Atualmente a sociedade vem em um ritmo cada vez mais veloz e dinâmico 

devido ao avanço tecnológico e da informação nas últimas décadas. Neste contexto 

surgem pesquisas e teorias voltadas aos processos de aprendizagem, ressaltando que o 

aprender está tomando novos rumos e exigindo dos sujeitos, participantes desta 

sociedade, acompanhar a velocidade de crescimento e transformação por meio de seu 

autodesenvolvimento e capacidade para aprender. Entende-se que o processo de 

aprendizagem se dá na relação entre sujeitos, o que aprende e o que ensina; por isso 

verificou-se a importância de entender algumas características de personalidade destes 

sujeitos, ou competências que poderiam influenciar no sucesso dessa relação 

interpessoal. 

O objetivo deste trabalho foi identificar se as competências interpessoais dos 

sujeitos no contexto da aprendizagem influenciam no desenvolvimento desta relação e 

em qual grau de importância, além disto, se buscou a possibilidade de verificar estas 

competências por meio do Método de Rorschach. Com base em alguns critérios de 

seleção, realizou-se a leitura, análise e relação de trabalhos encontrados possibilitando 

um diálogo entre os autores e os dois temas. 

Com o avanço tecnológico e da informação nas últimas décadas, as palavras 

inovação, criatividade, desafio e diferencial são cada vez mais frequentes nos discursos 

do meio de trabalho e até nas relações humanas. Levando a um imediatismo e a busca 

por diferenciais e singularidades. O processo de aprendizagem vem sendo repensado, 

levando a algumas das seguintes considerações: o concretismo e a aprendizagem por 

meio da repetição e reprodução não suprem mais a necessidade emergente da sociedade, 

surgindo o desafio de buscar o diferente, mas com teorias já pensadas e aprendidas 

(Cavalcanti Neto & Aquino, 2009). 

Neste contexto surgem pesquisas e teorias voltadas à revisão dos processos de 

aprendizagem, ressaltando o aprender, não como mera reprodução de conhecimento, 
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mas sim como a transformação e criação de algo novo, com base no que foi aprendido. 

Abstração e criatividade ocupam o lugar da reprodução, concretismo e a lógica pura. A 

sociedade se tornou cada vez mais dinâmica, portanto exige o mesmo dos sujeitos que 

fazem parte desta, restando a estes, tentar acompanhar esta velocidade de crescimento e 

transformação por meio de seu autodesenvolvimento e capacidade para aprender a 

aprender. A preocupação com os processos de aprendizagem vem crescendo cada vez 

mais e inúmeras teorias tentam buscar a eficácia e o sucesso neste processo (Pereira, 

2011). 

O instrumento escolhido para explicitar algumas destas questões é o Método de 

Rorschach. Atualmente, o Rorschach é um dos meios de investigação da personalidade 

mais estudado e utilizado, pois é uma técnica que oferece muitas garantias de êxito na 

análise dos resultados obtidos (Souza, 1982; Nascimento, 2002; Castro 2008), sendo 

apreciado na comunidade científica por ser um método de grande aplicabilidade 

(Nascimento, 2010). O teste é conhecido e empregado mundialmente, por sua 

importância como meio de auxiliar a verificar como o sujeito funciona mentalmente, 

quando da apreensão da realidade, além de fornecer subsídios para um amplo espectro 

de funções mentais que auxiliam a compreender o funcionamento psíquico do indivíduo 

(Pereira, 1987; Silva, 1987; Exner, 2003; Passos, Yazigi & Claudino, 2008). 

O Sistema Compreensivo, desenvolvido por John Exner Jr, é um sistema de 

classificação, análise e interpretação que tem por objetivo de integrar algumas das 

principais contribuições ao Método de Rorschach. A expansão do uso de diversos 

sistemas, por um lado, permitia um desenvolvimento cada vez maior da técnica, mas 

por outro, dificultava a comunicação entre os diversos pesquisadores e aplicação dos 

desenvolvimentos e descobertas de um sistema para outros (Cunha, 2000). Ainda 

segundo a autora Exner teve como proposta inicial a unificação das principais 

contribuições dos autores americanos em um só sistema, que superasse as complicações 

desse paralelismo que criava obstáculos e mais desdobramentos do método. 

No Brasil, existem pesquisas recentes envolvendo o Sistema Compreensivo de 

Exner (Villemor-Amaral & Pasqualini-Casado, 2006), principalmente na população não 

paciente. Essas pesquisas caminharam para a normatização do sistema no Brasil (Balbi 

Neto & Queiroz, 2012). Abaixo algumas das variáveis utilizadas no estudo em questão: 

Índice de Déficit Relacional (CDI), Índice de Hipervigilância (HVI), Movimento Ativo 

(a) e Movimento Passivo (p), Soma das respostas de texturas (SumT ou T), Movimento 

Cooperativo (COP) e Movimento Agressivo (AG). 
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Balbi Neto & Queiroz (2009), pontuam a necessidade de estudos mais 

aprofundados sobre os indicadores Índice de Déficit Relacional - CDI e Movimento 

Agressivo - AG na população brasileira e levantam questões, principalmente se o CDI 

está sendo mensurado corretamente no Brasil, em caso afirmativo os autores ressaltam a 

importância de como são descritas (e se descrevem) as pessoas com CDI positivo no 

Brasil, como estas pessoas descrevem seus relacionamentos e como estas pessoas 

descrevem as dificuldades nos relacionamentos.  Em caso do CDI não estar sendo 

verificado corretamente no Brasil, as questões a serem verificadas estariam relacionadas 

sobre como seria possível identificar pessoas com dificuldades para lidar com a 

demanda relacional. Quanto às respostas de AG igual a zero se teria de verificar o 

quanto é um bom indicador para pessoas com baixa hostilidade e poucos 

comportamentos agressivos, além de outras variáveis que, no Método de Rorschach, 

poderiam indicar hostilidade e comportamentos agressivos que podem influenciar no 

sucesso das relações interpessoais. 

 

Objetivo 

Nesta relação entre sujeitos que aprendem e ensinam, verificou-se a importância 

de entender algumas características pessoais destes sujeitos, ou competências que 

poderiam influenciar no sucesso dessa relação. Visto que se trata de uma relação entre 

pessoas este trabalho elencou as competências interpessoais como um “pivô” a ser 

analisado nesta relação. Com base neste contexto a pergunta que se estabeleceu foi: a 

competência interpessoal é um fator determinante nos processos de mediação da 

aprendizagem? A partir da pergunta estabelecida, o objetivo deste trabalho foi 

identificar se as competências interpessoais dos sujeitos no contexto da aprendizagem 

influenciam no desenvolvimento desta relação e em qual grau de importância, a partir 

de uma pesquisa documental. E com isto também, caracterizar tais competências de 

forma a contribuir para a evolução dos trabalhos voltados a esta temática. 

 

Método 

Foi estabelecida uma pesquisa documental, em três plataformas de publicação 

científica online, o SciELO, LILACS e BVS. Foram pesquisados todos os trabalhos 

publicados nos últimos cinco anos, sendo eles: artigos, teses e dissertações que 

possuíssem em seu contexto as palavras chave: competência(s) interpessoal(s); 

mediação da aprendizagem; inteligência interpessoal. 
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Esta pesquisa denominou-se como documental, com base na definição de 

Lakatos e Marconi (2010), que definem a pesquisa documental como uma fonte de 

coleta de dados, restrita a documentos escritos ou não, sendo esta baseada em escritos 

secundários, a partir de relatórios de outras pesquisas. A partir de um objetivo, buscam-

se maiores informações sobre o tema em questão, obtendo informações do mesmo e 

descobrindo novas ideias. Foi realizado o acesso às plataformas SciELO, LILACS, 

BVS. Ao acessar utilizou-se os filtros de cada site. Filtros da plataforma SciELO: 

método, selecionado neste campo a opção “integrada”; palavra: selecionado neste 

campo cada palavra-chave por vez; onde: selecionado neste campo a opção “regional”; 

idioma: selecionado neste campo a opção “português”. Filtros da plataforma LILACS: 

pesquisa: selecionado neste campo cada palavra-chave por vez; índices: selecionado 

neste campo a opção “todos os índices”; idioma: selecionado neste campo a opção 

“português”. Filtros da plataforma BVS: método: selecionado neste campo a opção 

“integrada”; palavra: selecionado neste campo cada palavra-chave por vez; índices: 

selecionado neste campo a opção “todos os índices”. Base de dados: todos, menos 

LILACS; idioma: selecionado neste campo a opção “português”. 

A partir deste filtro em cada plataforma, para cada palavra chave, foi encontrado 

um número determinado de artigos. Tais artigos foram arquivados, para a criação de 

uma base de dados e separados em pastas conforme sua plataforma de publicação e por 

palavra-chave. A SciELO - Scientific Electronic Library Online - é uma biblioteca 

eletrônica que abrange uma coleção de periódicos científicos. É o resultado de um 

projeto de pesquisa da FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo, em parceria com a BIREME - Centro Latino-Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde; desde 2002, este projeto conta também com o apoio 

do CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O 

objetivo desta plataforma é desenvolver uma metodologia comum para a preparação, 

armazenamento, disseminação e avaliação da produção científica em formato 

eletrônico. (Disponível em SciELO). 

A LILACS - Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde - é definida 

como um índice bibliográfico da literatura relativa às ciências da saúde, publicada nos 

países da América Latina e Caribe, a partir de 1982. É um produto cooperativo da Rede 

BVS”. (Disponível em LILACS). A BVS – Biblioteca Virtual em Saúde – criada em 

1967 e conduzida pela BIREME/OPAS/OMS. Em um primeiro momento caracterizou-

se como um modelo de cooperação técnica, promovendo o fortalecimento e uso 
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compartilhado coleções e serviços entre bibliotecas. No final dos anos 70 este modelo 

se expandiu, agregando-se à biblioteca a função de centro de informação e indexação. 

(Disponível em BVS) 

 

Critérios e Análise 

Após a organização dos artigos encontrados, iniciou-se a análise do material, que 

em um primeiro momento consistiu em selecionar a partir de critérios estabelecidos, os 

trabalhos que seriam posteriormente aprofundados e relacionados entre si a fim de se 

criar um “diálogo” entre eles. O primeiro critério de seleção foi de identificar nos títulos 

dos trabalhos encontrados uma relação direta com os temas estabelecidos no objetivo. 

Nos casos dos trabalhos encontrados na palavra-chave “mediação da aprendizagem” 

buscou-se em seus títulos, as palavras relacionadas: aprendizagem, ensino, mediação, 

mediador(a) e educação e que sua fonte de publicação fosse das áreas de Educação, 

Administração e Psicologia. 

Nos casos dos trabalhos encontrados com as palavras-chave “competência(s)”, 

interpessoal(s)” e “inteligência interpessoal” buscou-se em seus títulos, as palavras 

relacionadas: competência(s), interpessoal(s), relação(s) interpessoal(s) e habilidade(s) 

social(s) e que sua fonte de publicação fosse das áreas: Educação, Administração e 

Psicologia. Após esta primeira seleção, o segundo critério seletivo foi de verificar nos 

resumos destes trabalhos se o contexto era realmente relacionado com o objetivo desta 

pesquisa, para uma análise mais criteriosa posterior. 

Nos trabalhos voltados aos processos de aprendizagem, que possuíam em seu 

contexto a palavra-chave “mediação da aprendizagem”, buscou-se analisar em seu 

resumo se o contexto de aprendizagem retratada no trabalhado é notável e significativa 

a relação de mediação de aprendizagem, entre dois ou mais elementos e se identificam 

quais as características desta relação ou dos próprios sujeitos atuantes que contribuíam 

para o processo de aprendizagem. 

Na análise dos trabalhos voltados às competências interpessoais, que possuíam 

em seu contexto as palavras-chaves “competência(s) interpessoal(s)” e “inteligência 

interpessoal”, buscou-se analisar quais resumos retratavam as principais características 

interpessoais, quais eram essas características e se eram relacionadas às interações entre 

sujeitos no contexto da mediação de aprendizagem.  
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Resultados e discussão 

Para atingir o objetivo deste presente trabalho, buscou-se em referenciais 

teóricos a compreensão e entendimento do contexto em que estão inseridos os dois 

temas trabalhados: a mediação da aprendizagem e as competências interpessoais. Os 

principais conceitos são listados a seguir. 

Por competências interpessoais se entende o processo de interação humana, 

sendo complexo acontece permanentemente entre as pessoas, sob inúmeras formas: 

comportamentos verbais ou não verbais, pensamentos, sentimentos, conteúdos 

manifestos ou não. Para Moscovici (2012), na parcela de responsabilidade das 

interações humanas não há processos unilaterais, tudo o que acontece no relacionamento 

interpessoal decorre de duas fontes: eu e o outro. E as relações interpessoais 

desenvolvem-se em decorrência dos processos de interação. Em determinadas situações, 

como na de trabalho e também no contexto da aprendizagem, há atividades 

predeterminadas a serem realizadas e também interações e sentimentos que seriam 

recomendados à estas situações. No decorrer destas interações, sentimentos diferentes 

dos recomendados podem emergir e estes influenciarão as interações dos sujeitos e a 

própria atividade. Identificando a existência de um “ciclo” de atividades-interações 

sentimentos, que não se relacionam diretamente à competência técnica de cada sujeito. 

No que diz respeito às relações humanas, sendo os processos de aprendizagem 

também integrantes deste contexto, as mudanças pessoais podem abranger diferentes 

níveis de aprendizagem: o nível cognitivo, nível emocional, nível atitudinal e nível 

comportamental. O processo de ensino-aprendizagem não pode ser encarado de forma 

simplista ou linear, como se apenas dependesse dos objetivos do ensinante, sem 

considerar as variáveis componentes. Moscovici (2012) ressalta duas destas variáveis: a 

complexidade do conteúdo da aprendizagem e o nível de capacidade de aprendizagem 

do aprendente. Neste momento já percebe-se a relação entre as competências dos 

sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem e a dinâmica que esta desenvolve. A 

aprendizagem é definida por Illeris (2013) como qualquer processo onde organismos 

vivos, leve a uma mudança permanente em capacidades e que não se deva unicamente 

ao amadurecimento biológico ou ao envelhecimento”. Toda aprendizagem acarreta dois 

processos diferentes: um processo externo de interação entre o sujeito e seu ambiente 

social e um processo psicológico interno de elaboração e aquisição. Estes dois processos 

devem estar ativamente envolvidos para que haja a aprendizagem. 
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Illeris (2013) distingue quatro tipos de aprendizagem, a seguir: aprendizagem 

mecânica ou cumulativa, que diz respeito a situações quando o sujeito deve aprender 

algo sem um contexto de significado ou significância pessoal, como um tipo de 

automação, sendo um padrão ou esquema que se estabiliza, sendo mais frequente nos 

primeiros anos de vida e se asemelha a aprendizagem por condicionamento, da 

Psicologia Behaviorista;  aprendizagem assimilativa ou por adição, a mais comum das 

aprendizagens, seria quando um novo elemento é ligado como uma adição a um 

esquema ou padrão que já estava estabelecido, sendo um exemplo as disciplinas 

escolares; a aprendizagem acomodativa ou transcendente, que implica na decomposição 

de um esquema existente e a sua transformação, de modo que a nova situação possa ser 

relacionada, o sujeito renuncia e reconstrói algo, se transpõem as limitações existentes 

para entender e aceitar algo que é significativamente novo, podem ser recordados e 

aplicados em contextos diferentes, sendo algo que ele realmente entendeu e 

internalizou; por fim, um tipo mais amplo de aprendizagem, chamada por alguns de 

aprendizagem significativa, por outros de expansiva, por outros transicional e por outros 

transformadora, consistindo no que se chamaria de mudanças da personalidade, se 

caracterizando pela reestruturação simultânea de todo um grupo de esquemas e padrões 

em todas as três dimensões da aprendizagem. Numa situação de crise, resulta-se uma 

“quebra de orientação”, portanto é uma aprendizagem transformadora, profunda e 

ampla. 

Estes conceitos sobre mediação da aprendizagem e as competências 

interpessoais auxiliaram no entendimento dos dados obtidos com a pesquisa 

documental. Foram encontrados 168 trabalhos publicados entre os anos de 2008 e 2013, 

nas plataformas SciELO, LILACS e BVS. A Tabela 1 identifica a quantidade de 

trabalhos encontrados, por palavra chave e plataforma. 

 

Tabela 1: Quantidade de trabalhos encontrados por palavras chaves entre 2008 e 2013. 
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Trabalhos encontrados entre 2008 e 2013 

Palavras-chave SCIELO LILACS BVS Total 

Competência interpessoal 4 24 9 37 

Competências interpessoais 15 13 7 35 

Inteligência interpessoal 2 4 1 7 

Mediação da aprendizagem 44 27 18 89 

Total      168 

 

A partir dos critérios citados no método, utilizados para identificar e selecionar 

os trabalhos que se adequavam ao objetivo estabelecido nesta pesquisa, conseguiu-se 

encontrar os dois temas estabelecidos, mediação da aprendizagem e competência 

interpessoal, relacionados nos trabalhos de ambos os temas. Comprovando que as 

competências interpessoais são um fator determinante nos processos de mediação da 

aprendizagem. Os trabalhos que possuíam em seu título as palavras ensino, mediação, 

mediador(a) e educação, das áreas da Educação, Administração ou Psicologia, com um 

contexto claro de relação de processos de aprendizagem, abordaram conceitos 

diretamente ligados às relações interpessoais. 

Um dos artigos entrados, cita as ideias de Vigotski que, determina que o 

conceito de mediação se dá pela perspectiva sócio-histórica, compreendendo a 

mediação como um processo cultural pela aprendizagem e interação. A mediação 

estabeleceria uma interação social entre o signo, a atividade e a consciência (Zanolla, 

2012). Outros trabalhos ressaltam algumas características do processo de mediação 

como sendo estratégias do “ensinar a pensar”, “ensinar a aprender a aprender”. 

Configurando a mediação como um processo global que envolve “alguém que aprende”, 

“alguém que ensina” e a “própria relação ensino-aprendizagem”. As atitudes do 

mediador devem ser de caráter emancipatório, proporcionando um ambiente fértil ao 

mediado, para que este possa aprender a pensar criticamente, desenvolvendo as 

competências necessárias para isso. (Gianotto & Diniz, 2010). Sendo possível refletir 

que, a mediação da aprendizagem não se trata de um projeto preestabelecido e concreto, 

com passos e maneiras estabelecidas e inflexíveis como uma receita eficaz e 

determinada. A mediação se dá nas “entrelinhas”, em uma esfera subjetiva também. É 

no contexto do encontro entre o sujeito desejante (mediado) e o objeto desejado (o 

saber, o conteúdo, o aprender), mediados pelo sujeito mediador, que se elabora o 
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“enquadre” necessário para que de fato esta interação tenha sucesso e conduza o 

aprendente nos processos de aprendizagem. 

Esta afirmação é confirmada em um dos trabalhos analisados, que cita um 

pensamento de Guiomar Namo de Mello (1985) sobre o sentido original de o termo 

mediação estar relacionado com as ideias de intervenção, intercessão e intermediação 

(In Hoffmann, 1992). A mediação refere-se ao que está ou acontece no meio, ou entre 

duas ou mais coisas separadas no tempo e/ou no espaço, o movimento se realiza por 

mediações que fazem a passagem de um nível a outro, de uma coisa a outra, de uma 

parte a outra, dentro daquela realidade (Cavalcanti Neto & Aquino, 2009). Outro 

trabalho utiliza as palavras de Leontiev (2001), para demonstrar o contexto da mediação 

como uma questão semiótica. 

Em sua maioria, os trabalhos analisados afirmam a importância primordial da 

interação entre os sujeitos do processo de mediação e a forma como esta interação 

acontece. Ressaltando que é a partir desta interação e a dinâmica da relação de ambos 

que caracteriza e faz emergir no ambiente o contexto da mediação, facilitadora e 

condutora da aprendizagem significativa e efetiva do aprendente. Portanto os processos 

de aprendizagem são construídos com base em inúmeras atividades e atitudes, 

dependentes dos sujeitos que por meio de suas habilidades, competências e aptidões 

podem fazer desta interação eficaz ou não. E ao se falar de um processo de interação e 

relação entre sujeitos, se fala também de relações interpessoais, e de competências que 

sejam eficazes para essas relações, as competências interpessoais. 

Os trabalhos que possuíam em seu título as palavras competência(s), 

interpessoal(s), relação(s) interpessoal(s) e habilidade(s) social(s), voltados às áreas da 

Educação, Administração ou Psicologia e com um contexto que retratava as principais 

características das competências interpessoais e sua importância, comprovaram também 

a relação direta com a eficácia nos processos de mediação da aprendizagem. Em alguns 

trabalhos foram encontrados, condensados no mesmo tema, outros tipos de 

competências, como a competência de autorregularão, competência emocional e 

competência social, sendo estas definições interligadas ao contexto da competência 

interpessoal das relações interpessoais. 

Machado et. al. (2008), cita que as competências interpessoais e de 

autorregulação estão subjacentes a grande parte dos comportamentos e atributos 

associados ao sucesso da adaptação das pessoas ao ambiente da aprendizagem. E 

juntamente com outros trabalhos comenta da ligação direta entre as competências 
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interpessoais e emocionais, e desta última destaca três componentes, que estariam 

associados à adequação do sujeito no contexto da aprendizagem: o conhecimento das 

emoções (identificar, reconhecer e nomear emoções), diferenciar as próprias emoções; 

compreender as emoções dos outros com base nas expressões faciais e, nas 

características das situações de contexto emocional; a regulação das emoções 

(capacidade de modular a intensidade ou a duração dos estados emocionais),o expressar 

emoção em situações sociais. 

Tais componentes assemelham-se diretamente com as definições de Moscovici 

(2012) a respeito das competências interpessoais, citada neste trabalho e também de 

Goleman (2007). Outro trabalho define a competência social integrada à competência 

interpessoal, como a capacidade de gerir comportamentos, afetos e a cognição, 

atingindo objetivos sociais (Machado et. al., 2008). Os componentes das competências 

emocionais, sociais e interpessoais ajudam no sucesso das interações sociais. Outro 

trabalho também retrata o caráter holístico e abrangente das competências e habilidades 

interpessoais, referindo-a à totalidade de desempenhos do indivíduo perante as 

demandas de uma situação em sentido amplo. Já se trata da qualidade da performance 

do sujeito em uma determinada situação de inteiração as competências interpessoais é 

uma construção subjetiva e psicológica que reflete múltiplas facetas do funcionamento 

cognitivo, emocional e comportamental. Sendo então não apenas um traço de 

personalidade, mas sim um conjunto de comportamentos aprendidos no decurso das 

interações sociais, principalmente, na interação com pares. (Camargo & Bosa, 2009). 

Neste mesmo trabalho, juntamente com outros, se utiliza a competência social 

em um contexto muito similar da competência interpessoal, definindo-a como uma 

capacidade de utilizar os recursos ambientais e pessoais, conseguindo resultado 

desenvolvimental em longo prazo adequado a realidade. Deste modo o sujeito apresenta 

uma capacidade de ajustamento e saúde mental (Camargo & Bosa, 2009). Outros 

trabalhos tratam o conceito de competência social e interpessoal, com um sentido que 

remete à funcionalidade do desempenho em termos dos efeitos da emissão de um 

conjunto articulado de habilidades sociais e psíquicas nas situações vividas pelo sujeito. 

Inclusive alguns trabalhos apontam que existem muitas pesquisas comparando o nível 

de competência social e interpessoal com o desempenho acadêmico e de aprendizagem 

de alunos. Esses estudos mostram que alunos com dificuldades de aprendizagem são 

avaliados sempre em relação aos que não apresentam estas dificuldades. Sendo, as 
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primeiras, percebidas como menos populares, menos cooperativas e mais rejeitadas 

pelos seus colegas de classe tendendo a demonstrar menos empatia (Feitosa et al, 2009). 

Seguindo esta linha de trabalhos que se tratam de pesquisas que buscam medir a 

relação destas competências interpessoais e sociais com o desenvolvimento escolar, 

alguns conceituam essas competências com sendo: competências de construir, manter e 

adequadamente modificar as características dos relacionamentos interpessoais, a fim de 

atingir objetivos. E os resultados de tais trabalham apontam que pessoas com problemas 

nessas competências frequentemente se tornam deprimidas, ansiosas, frustradas e 

solitárias, sentindo-se temerosas, inadequadas, desamparadas, sem esperança e isoladas 

((Feitosa et al, 2009). Elas também mantêm formas não efetivas de lidar com as 

adversidades e ficam sem energia para contribuir na construção de um relacionamento 

interpessoal. Entre as habilidades sociais e interpessoais que favorecem o desempenho e 

o ajustamento escolar posterior, destacam-se os indicadores de sociabilidade em relação 

aos pares e as habilidades sociais acadêmicas, relacionadas à aprendizagem (Pereira et. 

al., 2011). 

A partir dos trabalhos que descrevem algumas das características e conceitos das 

competências interpessoais, verificou-se a similaridade entre os conceitos de Moscovici 

(2012) e Goleman (2007). Também se pode notar a relação e interação entre os 

contextos em que aparecem as competências interpessoais com os dos processos de 

mediação da aprendizagem. Inclusive a maioria dos trabalhos encontrados sobre 

competências interpessoais, em que citam suas características e definições são voltados 

ao ambiente de aprendizagem mostram resultados de pesquisas realizadas no meio 

escolar, corroborando a influência de tais competências e habilidades no sucesso da 

mediação da aprendizagem. 

Apontando que tais competências não devem estar apenas no mediador da 

aprendizagem, mas sim em ambos os envolvidos, ensinante e aprendente, de maneira a 

construírem juntos, uma dinâmica de inteiração capaz de fazer o ambiente em que estão, 

um campo fértil para o processo da aprendizagem. 

 

Considerações finais 

A partir dos resultados da meta pesquisa realizada neste trabalho com base nos 

critérios estabelecidos, em relação à pesquisa, a plataforma que mais apresentou 

trabalhos com base nas palavras-chave foi a SciELO, seguida da plataforma LILACS. 

Dentre os dois temas estabelecidos, a quantidade de trabalhos voltados à educação e 
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processo de aprendizagem foram consideravelmente maiores que os trabalhos voltados 

as competências interpessoais. Dentre os trabalhos encontrados e selecionados, sua 

maioria foi produzida e publicada por revistas das áreas de Psicologia e Educação. 

Com a leitura e análise dos trabalhos selecionados foi possível identificar uma 

relação direta entre os temas e pesquisas desenvolvidas. Em todos estes trabalhos, tanto 

no contexto da mediação da aprendizagem, como no contexto interpessoal, as 

competências interpessoais dos sujeitos influenciam diretamente no desenvolvimento da 

relação de aprendizagem e em ambos os trabalhos os dois temas aparecem, interagindo-

se entre si. 

Em algumas pesquisas realizadas por trabalhos selecionados, com a palavra-

chave interpessoal, retrataram o ambiente de avaliação e amostragem como sendo os 

alunos e a escola, por defenderem que tal situação é uma das mais afetadas por tais 

competências dos sujeitos. Também em trabalhos selecionados com a palavra-chave 

mediação da aprendizagem, ao contextualizarem as determinantes deste ambiente, os 

fatores fundamentais para o sucesso do processo de mediação são as competências, 

habilidades e comportamentos dos sujeitos integrantes desta relação. 

O processo de mediação da aprendizagem é um processo ativo e de interação, 

que resulta da dinâmica desta relação entre os sujeitos (aprendente e ensinante) e o 

objeto do saber (conteúdo). Sendo fundamentais para o estabelecimento do contexto e 

determinação de um ambiente fértil para os processos e mediação da aprendizagem as 

competências voltadas a esta interação entre sujeitos e o ambiente, que são as 

competências interpessoais. Entre as inúmeras competências e características citadas e 

apontadas como integrantes do hall das competências interpessoais, as que apareceram 

com maior frequência e foram ressaltadas são: auto percepção e autoconsciência: 

identificar, reconhecer e nomear as próprias emoções, sentimentos e pensamentos 

pessoais e contextos subjetivos; percepção da situação interpessoal e empatia: 

compreender as emoções dos outros com base nas expressões faciais e nas 

características das situações de contexto emocional; habilidade em se relacionar: saber 

expressar emoções, emitir comportamentos em situações sociais adequadas ao contexto 

e habilidade de resolver os problemas de relacionamentos; flexibilidade a regulação das 

emoções: capacidade de modular a intensidade ou a duração dos estados emocionais e 

saber lidar com as emoções; comunicação: verbal e não verbal (comunicação de 

maneira clara, objetiva e adequada à situação e contexto de interação). 
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Mesmo por se tratarem de pesquisas realizadas no decorrer dos últimos cinco 

anos, com dois temas distintos (mediação da aprendizagem e competências 

interpessoais) é visível a relação dos temas e o possível diálogo entre eles. O contexto 

da aprendizagem, por si só trata-se de uma interação, uma relação entre sujeitos, objeto 

e ambiente que são determinados pelas atitudes, comportamentos, percepções entre 

outras atribuições influenciadas pelas características da personalidade, subjetividade e 

competências de tais sujeitos, sendo essas voltadas às relações interpessoais. 

Deste modo o trabalho de desenvolvimento das competências interpessoais, 

tanto do mediador quanto do sujeito mediado, realizado no decorrer dos processos de 

aprendizagem poderia contribuir muito para o sucesso desta interação. Talvez além das 

atividades diretamente ligadas ao contexto de mediação da aprendizagem de 

determinado conteúdo, seria importante agregar algumas atividades que trabalhassem 

com a elaboração de características das competências interpessoais de forma a 

consolidar e possibilitar uma relação de qualidade que seja capaz de transformar os 

sujeitos e trazer vivências significativas e relevantes para o desenvolvimento pessoal e 

interpessoal paralelo a aprendizagem do conteúdo em questão. Outras revisões sobre o 

tema devem ser consideradas e as possibilidades destes conceitos serem observados em 

características de personalidade apontadas pelo Método de Rorschach devem ainda ser 

verificadas. 
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SEÇÃO 4: PESQUISAS RELATIVAS  

AO MÉTODO DE ZULLIGER 

  



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

300 
 

Avaliação Neuropsicológica de um caso de epilepsia com o uso do Zulliger 

 

Claudia D. Trentin Lampert 

Silvana Alba Scortegagna 

Universidade de Passo Fundo/RS 

 

 

Introdução 

A Epilepsia do Lobo Temporal (ELT) é a alteração neurológica mais prevalente 

no adulto, correspondendo a aproximadamente 60% das epilepsias focais e, pelo menos, 

a 40% de todos os casos de epilepsia (Oliveira, Kummer, Salgado, Marchetti & 

Teixeira, 2009). Os pacientes com ELT apresentam disfunções cognitivas importantes 

como distúrbios de memória, processamento e recuperação das informações, 

armazenamento da informação verbal e funções executivas (Schlindwein-Zanini, 

Izquierdo & Cammarota, 2009). Silva, Andrade e Oliveira (2007) ao avaliar a cognição 

de pacientes com epilepsia apontam para alterações cognitivas em funções específicas 

atencionais, de aprendizagem, de linguagem, na forma de compreender o mundo e em 

atitudes sociais do cotidiano. 

A ELT pode cometer pessoas jovens e quando de início precoce afeta toda a 

trajetória de vida. Cormack et al. (2007) pesquisaram as variáveis clínicas e o impacto 

da idade no início da epilepsia, principalmente na função intelectual, em um grupo de 

79 crianças com ELT. Os resultados mostraram que a disfunção intelectual (definida 

como QI<79) estava presente em 57% das crianças, sendo que as crianças com o início 

de epilepsia no primeiro ano de vida tiveram uma incidência particularmente alta de 

deficiência intelectual (82,4%). Além disso, à imprevisibilidade do curso da doença, a 

necessidade de lidar com eventos não normativos para idade, pode comprometer a 

qualidade de vida destes indivíduos. As consequências psicossociais na ELT são 

diversas, e entre elas encontram-se as dificuldades no funcionamento social, que afeta o 

relacionamento interpessoal e o desempenho em atividades laborais (Ferreira, Lima, 

Lana-Peixoto, & Haase, 2008). Os fatores psicossociais são grandes contribuintes para o 

desenvolvimento de depressão em pacientes com epilepsia, onde a depressão é a 

comorbidade psiquiátrica mais frequente nesta população (Valente, Thomé-Souza, 

Kuczynski & Negrão, 2004). Em vista disso, Jones et al. (2004) investigaram a 

capacidade de inventários de sintomas depressivos para identificar a depressão em 
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pessoas com epilepsia, e, concluíram que os métodos de auto-relato apresentam 

sensibilidade quanto ao rastreio e identificação clínica da depressão nestes pacientes, 

auxiliando na conduta terapêutica. 

Diante das manifestações clínicas observadas na ELT, a avaliação 

neuropsicológica visa possibilitar o diagnóstico do desempenho cognitivo global e de 

funções cognitivas específicas, incluindo a avaliação dos sintomas comportamentais. 

Além da utilização dos testes psicométricos neuropsicológicos, pode-se obter uma 

análise importante do funcionamento cognitivo por meio da aplicação de métodos 

projetivos. Entre eles, o uso do Rorschach- apresenta-se como uma das possibilidades. 

Isto pode ser observado em alguns estudos. Mendoza (2008), analisou a cognição de 

pacientes com epilepsia por meio do agrupamento processamento da tríade cognitiva 

(Exner, 1999). Os resultados revelaram uma elevação no Lamba, na qualidade evolutiva 

obteve-se a prevalência de DQo e na proporção W:D:Dd evidenciou-se a diminuição de 

W, e D dentro dos limites normais. Como conclusão, foi observado um modo de 

processamento da informação modesto e conservador, além de um baixo nível de 

aspiração intelectual. 

Em outra abordagem, Françoise Minkowska (1956/1978) citada por Yazigi e 

Villemor-Amaral (2010), utilizou-se do método de Rorschach para o estudo de 

pacientes acometidos de epilepsia e com diagnóstico de esquizofrenia. O estudo apontou 

diferentes estruturas mentais e a descrição de duas tipologias: o estilo sensóriomotor 

(preponderância de cor e movimento) e o esquizoracional (destaque para o determinante 

forma). Baseada nos trabalhos de Minkowska, Zena Helman (1959a) fundamentou sua 

concepção fenomenológica do Rorschach no pensamento de Henri Wallon, 

acrescentando que as rupturas de consciência dos epilépticos consistiam em descargas 

sempre iminentes de uma hipertensão motora. Estas são inseparáveis do pensamento do 

epiléptico aderindo ao concreto, mostrando-se inapto a representar o virtual, assim, sua 

mentalidade se move exclusivamente na ação e no concreto. 

Já estudos de pacientes com ELT com o uso do teste de Zulliger no Sistema 

Compreensivo (ZSC) não foi encontrado na literatura. Considerando o exposto, o 

presente trabalho objetivou responder a demanda de avaliação neuropsicológica de um 

adolescente, portador de ELT, com o uso do ZSC e verificar a sensibilidade do 

instrumento para esta finalidade. 
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Método 

 

Participante 

Trata-se de um adolescente, 18 anos de idade, masculino, com ensino 

fundamental incompleto (8°ano), com ELT, encaminhado para avaliação 

neuropsicológica. 

  

Instrumentos 

1.2 Entrevistas de anamnese e entrevista clínica – A entrevista semi-estruturada de 

anamnese foi realizada com o objetivo de obter dados do motivo de consulta e da 

história do examinando. Já a entrevista clínica objetivou avaliar aspectos 

psicodinâmicos e também explorar a perspectiva histórica para entender a problemática 

atual (Cunha, 2000).  

 

1.3 Instrumento de Avaliação Neuropsicológica Breve -NEUPSILIN- (Fonseca, Salles, 

& Parente 2009) trata-se de um instrumento para a avaliação neuropsicológica breve 

(administrado entre 30 e 40 minutos) que permite descrever de forma compreensiva os 

principais domínios e componentes das habilidades cognitivas (orientação têmporo-

espacial, atenção concentrada, percepção visual, aritmética, linguagem, memória, 

praxias e funções executivas) por meio de 32 subtestes. O NEUPSILIN apresenta dados 

normativos em cada tarefa para diferentes grupos de idade (desde adolescentes até 

idosos) e escolaridade (de seis a nove anos de estudo ou mais).  

 

c) Escala de Beck de Depressão - BDI-II -(Goreinstein, Pang, Argimon &Werlang, 

2011) – versão revisada do BDI. O instrumento é autoaplicativo e objetiva medir a 

intensidade da depressão desde adolescentes, a partir de 13 anos de idade. A escala é 

composta por 21 itens avaliados segundo uma escala de quatro pontos que varia de 0 a 

3. As opções dos itens variam de quatro a sete respostas. O escore total máximo da 

escala é 63 pontos, acusando mais sintomas depressivos quanto maior a pontuação. 

 

d) Zulliger no Sistema Compreensivo - ZSC (Villemor-Amaral & Primi, 2009) - 

instrumento projetivo composto por três pranchas com manchas de tinta, sendo 

estímulos não estruturados que demandam uma estruturação no ato de se formular a 

resposta que, por sua vez, refletirá aspectos da estrutura e da dinâmica da personalidade 
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do indivíduo. A aplicação consiste em duas etapas, a associação, em o sujeito dizer com 

o que as manchas se parecem, seguido do inquérito onde refere o quê na prancha lhe 

sugeriu tal ideia. Entre o agrupamento de variáveis do ZSC optou-se por contemplar o 

processamento da informação, mediação e ideação. Esta escolha ocorreu em virtude do 

objetivo de responder a avaliação neuropsicológica, de avaliar a dimensão cognitiva. 

 

Procedimentos 

A avaliação neuropsicológica ocorreu nas dependências de uma clínica privada, 

localizada no norte do estado do Rio Grande do Sul. Inicialmente foram realizadas duas 

entrevistas de anamnese, sendo que estas ocorreram com a presença da mãe e do 

examinando. Na sequencia foram realizadas a entrevista clínica e a administração dos 

instrumentos NEUPSILIN, BDI-II e ZSC, respectivamente. Os instrumentos foram 

administrados individualmente, em cinco sessões, de 50 minutos cada. Ao término foi 

realizada a entrevista de devolução ao paciente com a presença da mãe. 

A interpretação dos resultados das entrevistas de anamnese foi realizada a partir 

dos dados da literatura em uma abordagem qualitativa. Os resultados do NEUPSILIN 

ocorreram em duas etapas, iniciando com a correção das respostas dadas pelo paciente 

segundo as normas de pontuação do instrumento e, após, a análise estatística foi 

realizada comparando os escores do paciente com os dados normativos brasileiros para 

indivíduos adolescentes (12 a 18 anos) de escola pública, fundamental, subgrupo sétima 

série. Para a escala BDI-II seguiu-se os critérios de pontuação estipulados pelo manual 

do instrumento. Em relação ao ZSC, após a codificação das respostas e do sumário 

estrutural, os dados foram comparados com a tabela normativa de não pacientes. Por 

fim realizou-se a integração dos dados de todos os instrumentos. A utilização dos dados 

deste estudo de caso ocorreu mediante a assinatura do TCLE pelo paciente. 

 

Resultados e discussões 

O adolescente foi encaminhado para avaliação neuropsicológica por se 

candidatar a uma vaga de emprego em uma indústria. Em virtude do diagnóstico de 

epilepsia e suas possíveis sequelas, o setor de medicina do trabalho solicitou a avaliação 

do paciente para verificar suas condições cognitivas e emocionais e, diante disso, 

orientá-lo para uma função e/ou cargo mais adequado. 

Na entrevista de anamnese a mãe relatou os problemas ocorridos no parto do 

adolescente, tendo a primeira crise epiléptica ocorrida logo após o seu nascimento, o 
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que resultou na necessidade de ser encaminhado para o Centro de Terapia Intensiva 

(CTI) por um mês, e de intervenção medicamentosa. Segundo ela, as crises só 

estabilizaram por volta de um ano de idade, permanecendo em recesso até os seis anos. 

Ao iniciar a vida escolar, seu filho voltou a ter crises, necessitando de medicação 

contínua por um período de 10 anos, dos 7 anos aos 17 anos de idade. Em relação ao 

seu comportamento a mesma relata que ele sempre foi uma criança quieta e nervosa e 

sua vida escolar foi marcada pelas dificuldades de aprendizagem, reprovou de ano três 

vezes e necessitou reforço escolar de forma contínua. 

 Na entrevista clínica, as principais queixas e sintomas trazidos pelo examinando 

foram os “esquecimentos”, as dificuldades de concentração, os problemas na 

interpretação das situações e de autocontrole. Segundo ele, as dificuldades de 

aprendizagem, principalmente as de memorização, escrita e raciocínio, interferiram em 

toda a sua vida escolar, tendo um desempenho insatisfatório. Devido a três reprovações 

escolares sucessivas buscou a Educação para Jovens e Adultos (EJA), mas desistiu 

devido as suas dificuldades cognitivas e de relacionamento. 

O paciente descreve seu comportamento como quieto, explosivo e impulsivo. 

Sente-se deprimido grande parte do tempo, e em alguns momentos apresenta ideação 

suicida. Refere ter medo de ser rejeitado e apresenta dificuldades para interagir, tendo 

poucos amigos, somente àqueles nos quais confia e necessitando de um bom tempo de 

convivência para isto. Afirma que não gosta de “brincadeiras e deboches”, irritando-se e 

se afastando de grandes grupos. 

Diante disso, evidencia-se que as complicações ocorridas no parto foram 

importantes no desenvolvimento da epilepsia, com crises de início precoce, e 

necessidade de intervenção medicamentosa. Os sentimentos de desconforto diante da 

percepção ante as dificuldades cognitivas, o temor de sofrer rejeição, os sentimentos de 

desvalia, a presença de ideação suicida, principalmente pós-crises, são fatores que 

interferem na sua conduta. A dificuldade de aprendizagem, do autocontrole dos 

impulsos agressivos e nas relações sociais são os prejuízos mais significativos. 

Constatou-se que as interações sociais encontram-se prejudicadas, observa-se atitudes 

de esquiva diante de novos contatos sociais, desconfiança e preferência ao isolamento, 

dificuldades em interpretar e aceitar sátiras, e manifestações agressivas e impulsivas que 

podem estar associadas a um comportamento depressivo. 

Estes achados corroboram com os estudos de Cormack et al. (2007) que afirmam 

o primeiro ano de vida como um período crítico para o desenvolvimento subsequente 
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das habilidades intelectuais. Valente et al. (2004) acrescentam que entre as 

consequências psicossociais adversas da ELT precoce em crianças e adolescentes 

encontra-se a tendência ao isolamento, irritabilidade e sensação de perda de controle 

sobre sua vida, sendo estes fatores psicossociais contribuintes para o desenvolvimento 

de depressão nesta população. Além disso, o funcionamento psicossocial destes 

pacientes também é prejudicado pela baixa capacidade de insight e de percepção da 

realidade (Ferreira et al., 2008). Como se pode observar, os resultados deste estudo 

confirmam estes achados. 

Na análise dos resultados no NEUPSILIN a maioria dos escores Z obtidos pelo 

paciente encontra-se entre -1,5 e -2,0, sugerindo déficits cognitivos importantes. Houve 

evidência para os déficits na memória total (Z= -2,1), principalmente na memória 

prospectiva ( Z= -3,7), na percepção (Z=-2,1), na linguagem com ênfase no 

subcomponente compreensão (Z=-4,3) e funções executivas especialmente na resolução 

de problemas (Z= -3,6). Os estudos de Silva et al. (2007) e Ferreira et al. (2008), 

confirmam estes achados. O primeiro, aponta que as funções mnemônicas são as mais 

afetadas em pacientes com ELT, em suas modalidades verbais, vísuo-construtivas, em 

recuperação imediata e tardia. O segundo revela que os pacientes com ELT apresentam 

um desempenho inferior, principalmente quanto ao processamento e lentificação do 

pensamento, dificuldade de integração das informações e planejamento, monitorização 

do comportamento e nas funções executivas. 

Na avaliação e quantificação de sintomas depressivos, expressos pelo BDI-II, o 

paciente alcançou o escore 24, indicativo de grau de depressão moderado. Oliveira et al. 

(2011) sugerem que o ponto de corte para a indicação de depressão em pacientes com 

ELT seja > 16, devido ao fato de os sintomas depressivos serem frequentemente 

confundidos com os efeitos adversos das drogas antiepilépticas e queixas cognitivas 

associadas à própria epilepsia, elevando os pontos de corte para uma maior 

especificidade. Neste caso, o escore obtido ratifica a sensibilidade para o rastreamento 

da doença confirmando um quadro depressivo como comorbidade associada à epilepsia, 

e não apenas como sintoma proveniente das restrições cognitivas e sociais sofridas pelo 

paciente. 

Na análise qualitativa, entre os 21 itens da escala, o paciente obteve maior 

pontuação nas questões 03, 11, 17, 19 que dizem respeito a sentimentos de fracasso, 

agitação, irritabilidade e dificuldade de concentração. Os relatos da entrevista 

confirmam essa percepção de si mesmo, as dificuldades cognitivas e de relacionamento 
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social. Jones et al. (2005), identificaram a depressão nesta população, e, por meio de 

análise estatística, concluíram que apenas cinco itens do DBI-II apresentaram correlação 

significativa, principalmente referentes a pensamentos suicidas, sentimento de menos-

valia e inutilidade. Sendo assim, reforça-se que o sentimento de fracasso visto com 

maior pontuação nas respostas do paciente configura-se em sintoma pertinente ao 

quadro de depressão associada à epilepsia. A seguir o resultado no ZSC contemplam os 

indicativos referentes ao processamento da informação, mediação e ideação. A tabela 1 

apresenta esses resultados.  

 

Tabela 1 

 

Comparações dos valores obtidos com a expectativa normativa para o grupo de não pacientes 

 

 
Variáveis Zulliger Protocolo Villermor-Amaral & Prime (2009) 

    

  M DP 

1. Produtividade - R 9 8,2 3,1 

    

2. Processamento    
    

PSV 0 0,0 0,2 

DQ+ 1 1,4 1,4 

DQv 2 ↑ 0,2 0,6 

    

3. Mediação    
    

XA% 55,5 ↓ 73 21,0 

WDA% 44,4 ↓ 65,9 20,2 

X-% 44,4 ↑ 21 15,9 

S- 0,2 0,3 0,5 

P 1 1,4 1,1 

X+% 44,4 47,2 21,3 

Xu% 11 ↓ 25,7 17,8 

    

4. Ideação    
    

2AB+(Art+Ay) 0 0,4 0,8 

MOR 1 ↑ 0,3 0,5 

Sum6 5 ↑ 0,3 0,6 

WSum6 14 ↑ 0,7 1,7 

M- 2 ↑ 0,2 0,5 

Nota. ↑= elevação do índice e ↓= queda do índice.     
 

Processamento 
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O conjunto de variáveis que compõem o processamento aponta como o sujeito 

aborda a experiência e como processa os estímulos, indicando a capacidade para realizar 

operações de análise e síntese e sua complexidade (Exner, 1999). Os valores obtidos no 

processamento mostram que algumas variáveis como o código especial Perseveração 

(PSV) e as respostas com qualidade evolutiva sintetizada (DQ+) encontram-se 

compatíveis com a expectativa normativa. Porém, as demais variáveis relacionadas ao 

processamento da informação apresentam particularidades que necessitam de análise. 

Nos estudos de normatização e validade do ZSC para a população brasileira não 

foi possível estipular regras de pontuação para a atividade organizativa (nota Z), mas 

sugere-se uma análise qualitativa do esforço cognitivo associado. No caso em estudo, 

apesar do número de respostas (R=9) produzidas apresentaram-se na média, houve 

poucas respostas com nota (Z=3), duas ZD na Prancha III e uma na Prancha II, o que 

representa menos de 40% de R. Estes dados apontam que o paciente realizou um 

esforço para produzir ideias e demostrou interesse pela tarefa, contudo, o número 

rebaixado de nota Z pode associar-se as suas dificuldades cognitivas, tanto referentes ao 

processamento de informações quanto à integração do pensamento. 

A proporção W: D: Dd indica como o sujeito distribui a atenção sobre os 

estímulos e o esforço cognitivo envolvido. A proporção apresentada pelo paciente foi 

0:7:2 respectivamente, prevalecendo as respostas de localização D, o uso da atenção aos 

aspectos mais comuns e convencionais. Além disso, pode-se dizer que o paciente possui 

um senso mais prático e raciocínio mais concreto. A ausência de produção de respostas 

W associa-se à dificuldade para estabelecer relação entre os fatos, fazer sínteses e ter 

um raciocínio mais abstrato. Ainda, a proporção W:M integra-se ao índice de aspiração 

intelectual, e segundo os estudos de normatização e validação para a população 

brasileira, espera-se que esta seja de 2:1. Verifica-se que o paciente apresentou a 

proporção de 0:3, o que evidencia uma postura mais conservadora, com metas inferiores 

ao estabelecer objetivos para seu desempenho. Estes dados vinculam-se 

significativamente com o histórico do paciente de dificuldades cognitivas advindas da 

epilepsia, onde há um rebaixamento no desempenho, sendo assim, sua aspiração 

intelectual encontra-se prejudicada. 

A qualidade de desenvolvimento (DQ) examina a capacidade cognitiva de 

análise, síntese e relação entre os estímulos apreendidos. O paciente avaliado obteve a 

variável DQ+ ajustada a expectativa normativa o que poderia indicar um nível cognitivo 

adequado. Todavia, a variável DQv encontra-se com valor acima da média esperada, o 
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que indica um funcionamento cognitivo imaturo que pode estar associado a um 

rebaixamento intelectual e menor eficiência cognitiva. 

 

Mediação 

A mediação está associada ao processo de identificação/tradução da informação 

e como se percebe a realidade (Villemor-Amaral & Primi, 2009). Diante da análise dos 

valores obtidos pode-se constatar declínio significativo nas variáveis XA%, WDA% e 

Xu%, leve diminuição na variável X+% e, aumento da variável X-%. Já as variáveis P e 

S- encontram-se no esperado para a expectativa normativa de não pacientes. 

A variável XA% se refere à capacidade da pessoa para perceber os fatos de 

modo objetivo com o mínimo de distorções subjetivas. No paciente esta capacidade 

encontra-se rebaixada e sugere dificuldade na percepção realista dos eventos. A 

capacidade de perceber os fatos de modo adequado, representada por WDA% também 

apresenta deficiências. Diante disso, pode-se inferir que o paciente apresenta distorções 

quanto à percepção da realidade. 

Em relação ao ajustamento de suas percepções, visto pela variável X+%, pode-se 

inferir que o adolescente apresenta um leve afastamento das percepções comuns, tendo 

dificuldade em perceber as coisas, diferindo da forma como a maioria das pessoas 

perceberia. A produção de poucas respostas com FQu mostra uma visão mais adaptada 

do mundo, contudo, entende-se que o expressivo declínio em Xu% pode estar indicando 

uma dificuldade de abstração. 

 

Ideação 

As variáveis aplicadas à ideação informam sobre como as pessoas pensam a 

respeito de suas experiências e impressões que formam (Villemor-Amaral & Primi, 

2009). Após a verificação dos valores obtidos, nota-se que somente o índice de 

intelectualização (2AB+(Art+Ay)) encontra-se na média para a expectativa normativa. 

As demais variáveis encontram-se com valores acima do esperado. 

As proporções entre os dois tipos de movimentos: ativos (a) e passivos (p), 

demonstram a forma como o sujeito se coloca diante das relações humanas. No caso em 

estudo observa-se o predomínio de a (ativo) revelando que o paciente possui uma 

atitude mais efetiva. Nos relatos do paciente ficou evidente que há uma dificuldade de 

autocontrole e atitudes impulsivas, o que também pode estar associado à preponderância 

dos movimentos ativos. 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

309 
 

A presença de resposta com conteúdo mórbido (MOR) indica que o paciente 

possui uma percepção de si mesmo danificada, com tendência a ter uma visão 

pessimista da realidade, é um indicativo de depressão. Isto pode influenciar 

significativamente a sua forma de interpretar os fatos cotidianos. Ainda, a presença de 

indicativo de depressão, corrobora com os relatos trazidos pelo paciente e com a 

literatura que aponta a depressão como a comordidade mais comum associada às 

epilepsias, principalmente a ELT (Valente et al., 2004; Oliveira et al., 2011). A presença 

do código especial agressivo (AG=3) corrobora com os achados de Valente et al. 

(2004), revelando que os transtornos depressivos na infância e adolescência de pacientes 

com epilepsia podem se manifestar por transtornos de conduta, agressão física, 

irritabilidade e temperamento explosivo. 

A variável Sum6 representa a soma dos códigos especiais críticos (DV, INCOM, 

DR, FABCOM, ALOG, CONTAM), enquanto que WSum6 apresenta a soma 

ponderada dos referidos códigos. A expressiva elevação nas variáveis Sum6 e WSum6 

pode evidenciar alterações de pensamento, percepção e falhas na ideação. Em relação a 

estes códigos, o paciente obteve uma resposta com Combinação Incongruente (INCOM) 

e quatro Respostas Desviantes (DR). A variável INCOM mostra a associação de 

elementos da percepção ou pensamento de forma incongruente, sendo assim, o paciente 

apresenta problemas nos processos de análise e síntese e de abstração, como também na 

capacidade de discriminação. O código especial DR indica a tendência a desviar a 

atenção do foco principal, devendo-se a pressões advindas de conflitos, e a uma 

desorganização afetiva. A considerável elevação em DR sugere que o paciente apresenta 

dificuldade na capacidade de manter a atenção e organização em seus pensamentos, 

advinda principalmente da pressão exercida por conflitos internos. Ainda, respostas com 

M- são incomuns e sugerem desorientação. O valor acima da média obtido pelo paciente 

nesta variável alude dificuldades importantes no pensamento. 

De uma forma geral, os dados analisados no ZSC evidenciaram que o paciente 

processa as informações por meio de um senso prático, com raciocínio mais concreto e, 

apresenta dificuldades para estabelecer relação entre fatos, fazer sínteses e ter um 

pensamento mais abstrato. Pode-se dizer que possui uma postura mais conservadora, e 

diante de suas limitações advindas da epilepsia, busca metas inferiores ao estabelecer 

objetivos para seu desempenho. Este perfil relaciona-se ao apresentado no estudo de 

Mendoza (2008), ao apontar que o modo de processamento de informações destes 

pacientes é modesto e conservador, evitando a complexidade, além disso, apresentam 
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um baixo nível de aspiração intelectual. O estudo também indicou que os pacientes com 

epilepsia tendem analisar as situações de forma mais pessoal, ocorrendo distorções na 

percepção como forma de evitar a confrontação à realidade. No caso em estudo, 

também se observou dificuldades na percepção realista dos eventos, com distorções 

advindas de falhas na percepção e da pressão exercida por conflitos. Sendo assim, 

evidencia-se que as alterações no pensamento, na percepção e ideação interferem na 

forma de interpretar a realidade e, consequentemente, na conduta. 

 

Conclusão 

Os resultados deste estudo responderam a avaliação neuropsicológica de um 

caso com ELT, e demonstraram a sensibilidade do ZSC para esta finalidade. A tríade 

cognitiva - processamento, mediação e ideação- revelou significativos déficits 

cognitivos do paciente, expressivos no rebaixamento dos indicadores XA%, WDA%, 

Xu% e na elevação dos escores DQv, X-%, MOR, Sum6, WSum6, M-. 

Tais resultados foram reafirmados pelos déficits sinalizados no NEUPSILIN e 

são compatíveis com algumas das características gerais retratadas na literatura, 

principalmente no que se refere às alterações cognitivas e comportamentais que 

interferem na vida destes pacientes. Embora esses resultados sejam referentes a um 

estudo de um caso e não possam ser generalizados, eles qualificam a avaliação 

neuropsicológica com o uso do ZSC. 
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Introdução 

 

Desempenho Médio de Crianças no Teste de Zulliger: Dados Preliminares 

Para a manutenção da cientificidade dos testes psicológicos é indispensável, 

constantemente, assegurar as propriedades científicas (ou psicométricas) desses 

instrumentos. Quando se fala em propriedades científicas de um teste psicológico 

significa que o instrumento deve ser construído de acordo com os princípios 

reconhecidos pela comunidade científica, especialmente aqueles desenvolvidos pela 

psicometria (Conselho Federal de Psicologia - CFP, 2003; International Test 

Commission, 2003). As propriedades mínimas e obrigatórias para ser considerado um 

instrumento psicológico são essencialmente a demonstração de evidências empíricas de 

fidedignidade/precisão e validade, e apresentação da normatização. 

No que diz respeito à normatização, como tipicamente não são conhecidos os 

escores de uma determinada população, busca-se alcançar o desempenho médio de uma 

amostra de indivíduos, com um perfil representativo dessa população para a qual o teste 

foi planejado, o que estabelece padrões normativos relativamente estáveis de 

desempenho para interpretar os resultados individuais. Os desempenhos médios, ou 

normas, permitem comparar o sujeito com os seus pares ou consigo mesmo em 

diferentes aspectos avaliados de sua personalidade, aptidão, atitude, inteligência ou 

motivação. O desempenho do indivíduo pode variar de uma cultura para outra e de uma 

região para outra, de acordo com os fatores de seu entorno. Qualquer norma é restrita à 

população da qual foi derivada, e cada indivíduo deve ser avaliado em seu desempenho 
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tendo como referência o grupo em que está inserido (Anastasi & Urbina, 2000; 

Pasquali, 2003; Alchieri & Cruz, 2003; Urbina, 2007).  

Primi (2010) expõe que o Brasil tem avançado desde a década de 1990 no que se 

refere à avaliação psicológica e a demonstração das propriedades científicas de seus 

instrumentos. Os testes psicológicos ganharam espaço em discussões e eventos, porém, 

a problemática está na escassez de pesquisas. A falta desses recursos também reflete na 

prática profissional. O Brasil carece de estudos que revisem e atualizem dados, mesmo 

que sejam em uma esfera regional (Primi, 2005; Villemor-Amaral, Pianowski & 

Gonçalves, 2008). 

Cunha (2007) salienta que pesquisas no campo das técnicas projetivas são muito 

reduzidas e chegam a ser escassas no contexto infantil, já que comparada aos 

instrumentos utilizados para investigar aspectos psicológicos em adultos, a quantidade é 

muito pequena. Há a grande necessidade de maiores pesquisas para testes psicológicos 

para crianças. 

Os objetivos desse estudo consistem em descrever dados preliminares de 

parâmetros científicos para o Teste de Zulliger no Sistema Compreensivo – ZSC, no 

estado de Goiás, por meio de um levantamento do desempenho médio de um grupo de 

crianças no teste e, posteriormente, comparar os dados coletados com dados normativos 

de adultos e de outras crianças para observar se o teste discrimina diferentes níveis de 

desenvolvimento psicológico.O ZCS tem sua validação e referências normativas para a 

população adulta, contudo, ainda não abarcou a população infantil. Estudos como este, 

podem verificar a viabilidade dese expandir o uso do ZSC no contexto infantil. 

O Teste de Zulliger (Z-Teste) foi desenvolvido por volta de 1948, pelo psicólogo 

suíço Hans Zulliger, baseado nométodo de Rorschach, visando desenvolver avaliações 

em grupo para o Serviço de Psicologia do exército de seu país. Comparado com o 

método de Rorschach, este instrumento requer menos tempo de aplicação e correção. As 

primeiras publicações deste instrumento no Brasil foram realizadas por Vaz (1998), em 

aplicações coletivas, e por Freitas (1996), em aplicações individuais.  

Considerando o Sistema Compreensivo, em 1970, John Exner propôs este 

sistema de aplicação, correção e interpretação para o método de Rorschach com intuito 

de reunir as contribuições dos cinco principais sistematizadores desse teste nos Estados 

Unidos: Bruno Klopfer, Samuel Beck, David Rappaport, Margareth Hertz e Zigmunt 

Piotrowski.Exner (2003) obteve o consentimento desses pesquisadores para unificar 

esses cinco sistemas, reunindo o que havia de melhor em cada um, considerando os 
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resultados de estudos de validade e precisão para um novo sistema integrado. Essa 

proposta garantia uma uniformidade metodológica, o que facilita a comunicação entre 

pesquisadores e a comparação de resultados de pesquisas. No início dos anos 90 

surgiram as primeiras tentativas de transpor os critérios do Sistema Compreensivo, já 

utilizado no Rorschach para o Zulliger. Assim, o ZSC foi publicado recentemente por 

Villemor-Amaral e Primi (2012) contemplando a população adulta. 

 

Método 

Participantes 

Participaram deste estudo 50 crianças do estado de Goiás, 28 delas do sexo 

feminino e 22 do sexo masculino, com idades de 7 a 12 anos (M=9,4 e DP=1,6), 

advindas de escolas públicas e particulares e com a média de 4,5 anos de estudo.Os 

critérios para inclusão foram: a) ter o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TLCE) assinado por um dos responsáveis; b) ter o formulário sobre as condições 

psicológicas e somáticas preenchido corretamente; c)cursar o ano acadêmico 

correspondente à sua faixa etária e d) apresentar no mínimo um nível médio de 

inteligência geral não verbal no Teste de Raven – Escala Especial. Quanto aos critérios 

de exclusão, as crianças que apresentavam diagnóstico prévio de psicopatologia e 

histórico de problemas de aprendizagem ou de desenvolvimento foram eliminadas. 

Trata-se de uma amostra por conveniência.  

 

Instrumentos 

- Formulário de Caracterização dos Participantes: esse instrumento tem por fim 

levantar informações a respeito do desenvolvimento psicomotor, social, emocional, 

linguagem e saúde do sujeito, além de itens para registrar informações sobre sexo, 

idade, escolaridade, composição do núcleo familiar, dados socioeconômicos, entre 

outros.  

- Matrizes Progressivas Coloridas de Raven – Escala Especial: esse instrumento foi 

usado para para screening da capacidade cognitiva dos participante. De uma forma 

geral, ele avalia acapacidade de extrair significado de uma situação confusa, de 

desenvolver novas compreensões, de ir além do que é dado para perceber o que não é 

imediatamente óbvio, de estabelecer constructos, principalmente não verbais (Angelini, 

Alves, Custódio, Duarte, & Duarte, 1999). O instrumento é constituído por um caderno 

de aplicação e folha de respostas, sendo que o caderno de aplicação é composto por 36 
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itens divididos em três séries. Os itens do teste são apresentados sob forma de desenho 

ou matriz, disposta em ordem de dificuldade crescente. A tarefa da criança consiste em 

escolher, entre as alternativas colocadas na metade inferior da página, a que melhor 

completa a parte que falta no desenho. Os totais parciais de cada série permitem 

determinar a consistência da pontuação, que indica a validade do resultado.  

 

- Teste de Zulliger no Sistema Compreensivo ZSC – Forma Individual: avalia a estrutura 

e dinâmica da personalidade, indicando não só as dificuldades e conflitos como também 

as habilidades que são partes constitutivas dos recursos internos dos quais uma pessoa 

dispõe para lidar com os problemas. Pode ser aplicado em qualquer pessoa, de qualquer 

nível sócio-econômico-cultural, desde que tenha condições de se expressar verbalmente 

e que tenha suficiente acuidade visual. O teste é composto por um jogo de três cartões 

que contém uma mancha de tinta simétrica e diferente para cada um deles, sendo uma 

acromática, uma policromática e outra em preto e vermelho. A aplicação do teste 

consiste em mostrar uma lâmina de cada vez e pedir para que a pessoa diga “o que 

aquilo poderia ser”. Após mostrar os três cartões e anotar as respostas dadas, estes são 

repassados, realizando-se um inquérito a fim de verificar “onde foi que a pessoa viu” e 

“o que na mancha fez com que parecesse aquilo” que foi dito. As respostas são 

classificadas de acordo com os pressupostos do Sistema Compreensivo de Exner 

(Exner, 2003), que contempla uma série de categorias de codificação.Quanto sua 

confiabilidade, foram realizados dois estudos de precisão, um empregando o teste - 

reteste e o outro analisando a precisão do avaliador. No delineamento teste - reteste, 

Villemor - Amaral; Machado e Noronha (2009), a maior parte dos indicadores alcançou 

valores acima de 0,70 (p=0, 001).Os resultados de concordância entre os juízes 

avaliadores obtiveram correlações entre 0,60-0,80, indicando uma associação alta 

(Muniz, Villemor-Amaral & Primi, 2009). Atendendo ao objetivo proposto e as 

informações obtidas nos estudos de investigação, foram selecionadas as seguintes 

variáveis e hipóteses interpretativas que se diferenciariam no ZSC de indivíduos com 

DRC dos livres da doença. 

 

Procedimentos 

Este estudo faz parte de um projeto de pesquisa guarda-chuva “Estudos de 

Validação e Normatização de Testes Projetivos para Crianças e Adolescentes”, 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC Goiás, e que recebe o apoio 
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financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG). 

Inicialmente foi realizada a capacitação da equipe pesquisadora (três mestrandas e uma 

doutoranda) para a coleta dos dados mediante treinamentos sistematizados. Para compor 

esta equipe todas as  pesquisadoras tinham no mínimo 120 horas de treino em aplicação 

e correção dos método de mancha de tinta Rorschach e Zulliger.  

O segundo passo, foi o contato com escolas particulares e as Secretarias 

Municipal e Estadual de Educação do Estado de Goiás que autorizaram a realização da 

pesquisa em escolas oriundas de diferentes regiões de Goiânia e escolas de outros 

municípios do estado.Posteriormente, os termos de consentimento e os formulários de 

identificação das crianças foram entregues aos pais ou responsáveis pelos alunos dessas 

escolas. Todos os alunos que tiveram o seu consentimentos assinado e os formulário 

preenchido corretamente participaram dos procedimentos a seguir. 

O passo seguinte consistiu na aplicação do teste Matrizes Progressivas Coloridas 

de Raven que foi realizada em grupo, seguindo as normas da aplicação infantil. Já para 

a aplicação do Teste de Zulliger, foi utilizada a forma padronizada para adultos. Esta 

aplicação foi realizada individualmente com cada participante, seguindo o Sistema 

Compreensivo. Ambos os testes tiveram a duração de aproximadamente 30 minutos 

cada e foram aplicados no ambiente disponibilizado pela própria escola da criança, ou 

seja, uma sala de aula ou um auditório que não estava sendo utilizado no momento.  

Para a garantir a confiabilidade da correção do ZSC, todos os protocolos de teste 

foram corrigidos pela primeira autora deste artigo e corrigidos pela Dra. Ana Cristina 

Resende, com aproximadamente 13 anos de experiência em estudos como o Sistema 

Compreensivo.  

Como se trata de uma pesquisa descritiva do tipo levantamento por amostragem, 

a análise dos dados foi realizada por meio de estatística descritiva. Todos os dados 

foram lançados no programa de computador Statistical Package for the Social Sciences 

– SPSS, versão 18, para os cálculos descritivos das variáveis do Zulliger. Depois disso, 

foram selecionadas as seguintes variáveis: R, DQ+, DQo, M, FM, Fr+rF, (2), SumH, P, 

Sum6, WSum6, F%, EA, es, PureH, XA%, WDA%, X-%, Xu%, Ego para serem 

comparadas com os dados normativos de adultos de Villemor-Amaral e Primi (2012)  

com nível superior e dados de crianças de 9 a 12 anos de escolas públicas apresentados 

em dois estudos do interior de São Paulo (Travela, 2012; Biasi, 2013). Para a análise de 

dados foram eliminadas as crianças que não preenchiam os critérios de inclusão e 

aquelas preenchiam os critérios de exclusão. 
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Resultados e Discussão 

Analisando os dados sociodemográficos dos participantes observou-se que a 

maioria das crianças e adolescentes era de raça branca ou mestiça, com uma renda 

familiar entre 4 e 7 salários mínimos e com o grau de instrução do chefe do família 

predominantemente de ensino médio completo. 

As variáveis do ZSC são apresentadas  na Tabelas 1 que mostram os resultados 

das 50 variáveis do teste e suas frequências nos participantes. 

 

Tabela 1. Estatística descritiva do ZSC de crianças (7-12 anos) goianas (N=50) 

 

Variáveis Média DP Mínimo Máximo Mediana Moda Sum 

Idade 9,42 1,655 7 12 10,00 8
a
 471 

Anos de estudo 4,46 1,908 1 8 4,50 3
a
 223 

R 7,08 1,469 4 11 7,00 6 354 

W 1,68 1,889 0 9 1,00 0 84 

D 4,12 2,047 0 8 4,00 3
a
 206 

Dd 1,28 1,499 0 5 1,00 0
a
 64 

S ,84 ,912 0 3 1,00 0 42 

DQ+ 1,36 1,396 0 5 1,00 0
a
 68 

DQo 5,56 1,939 1 10 6,00 6 278 

DQv/+ ,04 ,198 0 1 ,00 0 2 

DQv ,12 ,385 0 2 ,00 0 6 

F 4,02 1,995 0 9 4,00 4 201 

M ,82 1,004 0 4 1,00 0 41 

FM ,60 ,926 0 4 ,00 0 30 

M ,30 ,678 0 3 ,00 0 15 

Ativo ,96 1,195 0 5 ,50 0 48 

Passivo ,80 1,309 0 6 ,00 0 40 

WSumC ,990 1,0714 ,0 4,5 ,750 ,0 49,5 

Fr+rF ,02 ,141 0 1 ,00 0 1 

(2) 2,84 1,608 0 6 3,00 2 142 

FQ+ ,02 ,141 0 1 ,00 0 1 
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FQo 3,06 1,646 1 7 3,00 3 153 

FQu 2,44 1,402 0 5 2,00 1
a
 122 

FQ- 1,40 1,212 0 5 1,00 1 70 

 FQnone ,18 ,523 0 3 ,00 0 9 

 FQx 7,00 1,539 4 11 7,00 6 350 

PureH ,92 ,986 0 4 1,00 0 46 

SumH 1,86 1,471 0 7 2,00 2 93 

P 1,38 1,123 0 5 1,00 1 69 

Sum6 1,06 1,300 0 5 1,00 0 53 

Wsum6 2,700 3,7756 ,0 20,0 1,000 ,0 135,0 

F% ,5746 ,26342 ,00 1,00 ,6500 ,67 28,73 

EB 1,810 1,6564 ,0 6,5 1,250 1,0 90,5 

Es 2,02 2,181 0 8 1,00 0 101 

EA-es -,048 1,9806 -5,0 4,0 ,000 ,0 -2,4 

XA% ,7784 ,15575 ,33 1,00 ,7900 1,00 38,92 

WDA% ,6364 ,22223 ,14 1,00 ,6600 ,66 31,82 

X-% ,1976 ,15997 ,00 ,67 ,1700 ,00 9,88 

X+% ,4080 ,20944 ,00 ,88 ,3750 ,33 20,40 

Xu% ,3436 ,19222 ,00 ,83 ,3300 ,14
a
 17,18 

Ego ,4044 ,21838 ,00 1,00 ,4300 ,50 20,22 

 

 Para a discussão dos dados das crianças goianas foram explorados dados 

normativos de uma população de 170 adultos de nível superior e dois estudos com 

crianças. Pode-se perceber que há uma discrepância entre o desempenho médio de 

crianças e de adultos observando a Tabela 2. O grupo adulto apresenta maior 

produtividade e capacidade de produzir ideias (R), bem como capacidade de perceber os 

fatos de forma mais adequada de acordo com os aspectos mais óbvios da realidade 

(WDA%), o que também é visto em sua boa adaptação à tarefa e maior nível de 

desenvolvimento intelectual (DQo,+). 

 Os adultos também demonstraram uma autopercepção mais madura (Ego) do 

que o grupo infantil, além de apresentar maior interesse interpessoal (SumH, PureH), 

contando com recursos eficientes para lidar com as demandas do dia-a-dia (EA) e com a 

capacidade de refletir e compreender as situações, se adequando ao meio social (M e P). 
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Tabela 2. Comparação entre médias de crianças goianas de 7 a 12 anos e adultos de 

nível superior 

Variáveis Crianças Goianas Adultos 

R 7,08 9,0 

DQ+ 1,36 2,3 

DQo 5,56 6,1 

M 0,82 1,3 

FM 0,60 0,8 

Fr+rF 0,02 0,2 

(2) 2,84 1,9 

SumH 1,86 2,2 

P 1,38 1,7 

Sum6 1,06 0,4 

WSum6 2,7 0,8 

F% 0,57 45,9 

EA 1,8 2,4 

es 2,0 2,7 

PureH 0,92 1,3 

XA% 0,77 73,1 

WDA% 0,63 68,7 

X-% 0,19 18,9 

Xu% 0,34 24,3 

Ego 0,40 2,5 

 

O grupo de crianças goianas revelou maior vulnerabilidade e impulsividade do 

pensamento e comportamento (FM) e frequência pequena de um tipo de 

autocentramento na personalidade que é mais frequente em adultos (Fr+rF), além de 

apresentar percepções mais simples, equivocadas, incomuns, menos voltadas para os 

aspectos objetivos, indicando um modo mais subjetivo de compreender os fatos. (F%, 

X-% e Xu%, Sum6, WSum6). 
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Tabela 3. Comparação entre médias de crianças goianas de 7 a 12 anos e crianças 

paulistas de 9 a 12 anos de dois estudos distintos. 

 

Variáveis Crianças Goianas Crianças Paulistas 

Estudo 1  

(Travela, 2012) 

Crianças Paulistas 

Estudo 2  

(Biasi, 2013) 

R 7,08 4,98 - 

DQ+ 1,36 0,92 - 

DQo 5,56 - - 

M 0,82 0,51 0,75 

FM 0,60 - 0,63 

Fr+rF 0,02 - - 

(2) 2,84 - - 

SumH 1,86 - 2,04 

P 1,38 - - 

Sum6 1,06 - - 

WSum6 2,7 - - 

F% 0,57 2,28 - 

EA 1,8 - - 

es 2,0 - - 

PureH 0,92 - 1,10 

XA% 0,77 - - 

WDA% 0,63 - - 

X-% 0,19 - - 

Xu% 0,34 - - 

Ego 0,40 - - 

 

Quanto às crianças de São Paulo, o primeiro estudo (Travela, 2012) teve como 

objetivo avaliar a criatividade de 90 crianças de 11 e 12 anos e o segundo (Biasi, 2013) 

buscou avaliar o relacionamento interpessoal de 119 crianças de 9 a 12 anos. Ambos 

foram realizados com crianças do sexo feminino e masculino, oriundas de escolas 

públicas do interior de São Paulo e utilizaram, além do Teste de Zulliger, outros 

instrumentos para a avaliação. 
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Comparando o desempenho médio das crianças goianas com o das paulistas 

(Tabela 3), observou-se que as crianças goianas apresentaram maior produtividade 

mental no teste(R), assim como um raciocínio abstrato, mais voltado para a criatividade 

e fantasia (M). Porém, demonstram menos interesse e identificação nos relacionamentos 

interpessoais (SumH, PureH) e percepções mais simples e superficiais (F%).Estas 

comparações devem ser consideradas com bastante atenção, visto a diferença de idadee 

do tipo de escola das amostras apresentadas, uma vez que estas só apresentam dados de 

escolas públicas. 

 

Conclusão 

O desempenho médio das crianças goianas no ZSC foi exposto e 

posteriormentealgumas variáveis foram selecionadas para serem comparadas com os 

dados normativos de adultos coletados por Villemor-Amaral e Primi (2012) e também 

comparados com os dados apresentados de dois grupos de crianças do interior de São 

Paulo dos respectivos estudos de Biasi (2013) e Travela (2012). Por conseguinte, 

constatou-se um desempenho mais ajustado e maduro nos adultos, como seria esperado. 

Os dois grupos de crianças apresentaram desempenhos muito semelhantes, 

porém as diferenças encontradas devem ser cuidadosamente observadas, uma vez que as 

amostras são muito pequenas e os grupos não são pareados em termos de idade, rede de 

ensino e possuem culturas diferentes.Ainda assim, há evidências favoráveis da validade 

do uso do Zulliger em criança, revelando ser um teste útil para avaliação de 

características de personalidade de crianças e eficiente para identificar diferentes níveis 

de funcionamento psicológico entre adultos e crianças.Contudo, sugere-se a realização 

de novos estudos, com amostras maiores, abarcando as diversas variáveis desse 

instrumento. 
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Introdução 

No teste de Zulliger no Sistema Compreensivo (ZSC) as qualidades gerais das 

percepções e representações humanas são atribuídas pelas respostas de representação 

humana de boa qualidade (GHR) e respostas de representação humana de má qualidade 

(PHR). As respostas GHR sinalizam percepções positivas de si mesmo, do outro, e 

interações boas ou cooperativas. As pessoas que apresentam diversas GHR são àquelas, 

geralmente, que apresentam melhores relações interpessoais e uma história de boas 

relações sociais. Já, as respostas PHR expressam percepções negativas ou 

problemáticas. São respostas altamente correlacionadas com pessoas que apresentam 

dificuldades de relacionamento, com histórias conflitivas e costumam predominar em 

protocolos de indivíduos com distúrbios psicológicos (Viglione, Perry, Jansak & Exner 

Jr., 2003). 

As variáveis GHR e PHR fornecem importantes indicadores na avaliação da 

presença de saúde mental e de distúrbios psicopatológicos. A proporção GPHR 

demonstra a incidência das respostas boas sobre as más. Para atribuir os códigos GHR 

ou PHR, deve-se considerar as respostas de conteúdo humano: H, (H), Hd, (Hd), Hx, 

com determinante M, COP ou AG com determinante FM, leva-se em consideração a 

qualidade formal (FQ+, FQ o, FQu, FQ-, FQ none) os códigos especiais (ALOG, 

CONTAM, FABCOM, INCOM, DR), além do MOR (Viglione, Perry, Jansak & Exner 

Jr., 2003;Villemor Amaral & Primi, 2009). 

As variáveis GHR e PHR caminham em direção opostas, a GHR representa 

aspectos de um funcionamento mais saudável e a PHR mais prejudicado (Viglione & 

cols, 2003). É esperável índices de GHR mais elevado que PHR do contrário é provável 

que a pessoa tenha desajustes, principalmente em ambientes que requer vínculos 

humanos (Zdunic, 2003). Esta ideia é corroborada por Franco e Villemor-Amaral 

(2012), ao referirem as variáveis do relacionamento interpessoal como importantes 

sinalizadores da saúde mental. As autoras compararam usuários de drogas brasileiros 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

325 
 

com franceses e observaram que nos protocolos do ZSC dos brasileiros, houve 

diminuição das respostas GHR e aumento de PHR, evidenciando dificuldades nas 

relações interpessoais. Em outros dois estudos, Di Domenico-Grazziotin e Scortegagna 

(2012; 2013) demonstraram que a variável GHR tende a aumentar à medida que a 

habilidade social geral, a autoafirmação e enfrentamento com risco e a habilidade de 

conversação e desenvoltura social aumentam. Contrariamente, a variável PHR diminui à 

medida que a habilidade social geral, a de conversação e desenvoltura e a de 

autocontrole da agressividade aumentam. 

Nascimento (2012) com a utilização de Rorschach observou que, geralmente nas 

cidades brasileiras do interior de São Paulo, há maior predisposição para um bom 

relacionamento interpessoal, com menor frequência de respostas PHR (GHR:PHR) em 

comparação à capital de São Paulo. Para Exner e Sendín (1999), a relação interpessoal é 

apreciada como um dos elementos essenciais da constituição do comportamento 

humano e, ainda, um dos campos em que, invariavelmente, se determinam os conflitos, 

transformando-se em uma área de avaliação indispensável para a apreensão do 

funcionamento mental em toda a extensão do ciclo de vida. Tanto na vida adulta quanto 

na velhice são requeridas competências para aprofundar as relações interpessoais, 

estabelecer e manter vínculos afetivos e contatos sociais (Bee & Mitchel, 1984; Erikson, 

Erikson & Kivnick, 1986; Wadensten, 2006). 

Alguns autores referem que na velhice pode ocorrer uma diminuição dos 

investimentos nas relações interpessoais, sociais e produtivas. (Erikson, Erikson & 

Kivnick, 1986; Mc Adams & Olson, 2010). No entanto, outros autores referem que esta 

fase não pode ser pensada e vinculada essencialmente a perdas e afastamentos, pois há 

um potencial para mudanças, reconstruções e reservas inexploradas (Mucida, 2012; 

Papaléo Neto, 2011). 

A senescência ou a velhice saudável é entendida como um processo natural e 

fisiológico do organismo. Caracteriza-se por modificações associadas à redução das 

funções respiratórias, pulmonares, circulatórias; dos aspectos cognitivos como a 

memória, o juízo crítico, o raciocínio lógico; da beleza física; e, consequentemente, há 

um efeito na vida afetiva e social dos idosos (Mucida, 2012). Rowe e Kahn (1998) 

reúnem três indicadores de envelhecimento saudável: baixo risco de doenças e de 

incapacidades funcionais; bom funcionamento mental e físico; e envolvimento ativo 

com a vida. Além da manutenção de um bom estado de saúde física e do baixo risco de 

doenças, a velhice saudável está associada à participação na comunidade, ao bem-estar 
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subjetivo, bem como à manutenção da autonomia e do máximo de independência 

possível (Rowe & Kahn, 1997; Teixeira & Neri, 2008; Who, 2005). 

Diante do exposto, este estudo buscou comparar as percepções humanas de 

adultos e idosos saudáveis. 

 

Método 

 

Participantes 

Foram participantes 62 indivíduos, entre 18 e 87 anos de idade, média de 40,7 

anos, 29 (47%) homens e 33(53%) mulheres com diferentes níveis de escolaridade. A 

amostra foi distribuída em dois grupos: um composto de 45 adultos, média de idade de 

29,18 anos e o outro de 17 idosos, média de idade de 71,12. Os participantes adultos 

exerciam atividades de atendimento ao público e os idosos participavam de grupos de 

convivência, no interior do estado do Rio Grande do Sul. 

A amostra foi obtida de forma aleatória, e considerou-se elegíveis para a 

pesquisa as pessoas que não apresentaram: a) histórico de doença psiquiátrica; b) 

histórico de situações estressoras decorrentes do diagnóstico de doença ou de 

incapacidade física nos últimos seis meses; c) histórico de alguma perda importante que 

acarretou sofrimento nos últimos seis meses; d) déficit cognitivo; e) déficit de visual e 

de audição capazes de interferirem na execução dos testes. Esses dados foram coletados 

por meio da administração do protocolo de caracterização sociodemográfica e do teste 

Mini-Exame do Estado Mental (MEEM). 

 

Instrumentos 

Protocolo de caracterização sociodemográfica e de saúde - com o objetivo de 

verificar os critérios de inclusão ou exclusão da amostra. Este protocolo consta de 16 

questões fechadas sobre idade, gênero, estado civil, profissão ou ocupação, nível sócio 

econômico e condições de saúde. 

 

Teste de Zulliger Sistema Compreensivo-(ZSC) (Villemor-Amaral; Primi, 2009) 

- Avalia a estrutura e a dinâmica da personalidade. Pode ser administrado em todas as 

pessoas desde que com condições de expressão verbal e com suficiente acuidade visual. 

O teste é composto por um jogo de três cartões que contém o desenho de uma mancha 

de tinta simétrica e diferente para cada um deles. A administração consiste em mostrar 
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uma lâmina de cada vez e solicitar para que a pessoa diga “o que aquilo poderia ser”. 

Após mostrar os três cartões e anotar literalmente as respostas verbalizadas, faz-se o 

inquérito para verificar “onde foi que a pessoa viu” e ”o que na mancha fez com que 

parecesse aquilo” que foi dito. Em meio à grande quantidade de indicadores e 

pressuposições interpretativas que a codificação das respostas do ZSC permite gerar, 

selecionaram-se as variáveis fundamentais para responder ao objetivo deste estudo, 

quais sejam: GHR (boa representação humana), PHR (pobre representação humana) e 

GPHR (proporção que demonstra a incidência das respostas boas sobre as pobres 

(GHR:PHR). 

 

Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) - Trata-se de um teste de rastreamento e 

avaliação da função cognitiva. A escala é composta por questões tipicamente agrupadas 

em sete categorias: orientação para tempo (5 pontos), orientação para local (5 pontos), 

registro de três palavras (3 pontos), atenção e cálculo (5 pontos), lembrança das três 

palavras (3 pontos), linguagem (8 pontos) e capacidade construtiva visual (1 ponto). O 

escore do MEEM pode variar de um mínimo de 0 até um total máximo de 30 pontos.O 

ponte de corte pode variara de acordo com a idade ou escolaridade do sujeito. Para 

idosos sem escolaridade, o ponto de corte mais adequado para o diagnóstico de 

demência deve ser 19 e, para os idosos com alguma instrução escolar, o ponto de corte 

deve ser 23 (Laks & col., 2003; Almeida, 1998). A escala apresenta boa consistência 

interna e confiabilidade teste-reteste. O Alfa de Cronbach encontrado foi de 0,80, nível 

de confiabilidade considerado satisfatório. A correlação de cada item que compõe o 

MEEM em relação ao fator total e a correlação item-total foi maior que 0,4, também 

considerada satisfatória. Esses resultados indicaram que o MEEM é um instrumento 

com boa consistência interna para a avaliação da função cognitiva e rastreamento de 

quadros demenciais em idosos (Streiner, 2003). 

 

Procedimentos 

A coleta de dados teve início após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo CEP/UPF - RS, e contemplou a 

Resolução de número 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que versa sobre a 

participação de seres humanos em pesquisas. Após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) os indivíduos responderam aos 

instrumentos de forma individual, nas dependências da empresa e das instituições, em 
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um tempo aproximado de uma hora e meia. A análise dos dados foi realizada por meio 

de estatística descritiva e inferencial, e os resultados do ZSC foram comparados com a 

tabela normativa brasileira do grupo de não pacientes. 

 

Resultados 

Os participantes demonstraram percepções positivas de si mesmo e dos outros, 

boas ou cooperativas interações sociais, manifestadas em respostas humanas precisas, 

realistas, lógicas e intactas. Entre os achados houve preponderância das respostas GHR 

sobre as PHR como pode ser observado na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Médias, Desvios Padrão das variáveis GHR e PHR do ZSC. 

 

Variáveis Amostra (N = 62) Referência   Nacional (N = 220) 

Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão 

R 8,5 2,4 8,2 3,1 

GHR 1,4 0,9 1,1 1,0 

     PHR 1,0 0,9 0,9 1,2 

GPHR 0,4 1,2 0,2 1,6 

IDADE 40,7 21,26 33,3 12,2 

 

 

Quando se observa separadamente os escores obtidos pelos adultos (18 a 59 

anos) e idosos (60 a 87 anos) pode-se perceber singularidades. A média de repostas 

GHR se mostrou semelhante e houve uma predominância destas em relação à PHR 

(GHR>PHR ) em ambas as idades. Contudo, as respostas PHR denotam estar um pouco 

mais elevadas nos idosos e a proporção de respostas boas sobre as más (GPHR) 

mostram-se mais promissoras nos adultos como pode ser verificado na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Médias, Desvios Padrão das variáveis GHR e PHR do ZSC em Adultos e 

Idosos Saudáveis. 
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Variáveis ADULTOS (n=45) IDOSOS (n=17) 

Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão 

R 8,3 2,14 8,9 3,4 

GHR 1,4 0,83 1,4 1,1 

PHR 0,9 0,81 1,2 1,0 

GPHR 0,5 1,08 0,18 1,3 

Idade 29,18 10,48 71,12 8,08 

 

Os idosos participantes não apresentaram respostas de código especial (ALOG, 

CONTAM, FABCOM, INCOM, DR) a incidência de PHR decorreu especialmente das 

outras variáveis (FQ-, MOR, AG, Hd). Alguns exemplos dos protocolos que receberam 

a codificação GHR ou PHR, são: 

 

Protocolo 1 – Feminino, 65 anos 

Lam. II -Aqui parece dois búfalos brigando- Aqui, parece as pernas, é como se 

tivessem brigando. 

D1 + FMa o (2) A ZD PHR AG 

Lam.III- Parece duas criança brincando – Os braços, as pernas e a cabeça, elas 

tão assim brincando, fazendo gestos. 

D3 + Mp o (2) H P ZD GHR COP 

 

Protocolo 2 - Feminino, 66 anos 

Lam. II- Parece dois bois que vão brigar. É aqui. Parece que vão brigar, tem 

guampinha,(....) eles estão aqui prá dar cabeçada um no outro, é tipo um touro Jibu, as 

pernas prá trás, e vão prá trás, e vem com tudo (Fica em pé e demonstra com gestos). 

D1 + FMa u (2) A ZD PHR AG 

Lam II- Parece duas pessoas se beijando – Seria aqui oh! Dois namorados se 

beijando. 

D3 + Mp o (2) H ZA GHR COP 

Lam.III- Parece aquelas mulheres esfarrapadas (faz uma expressão de mal estar), 

ai que nojo - Essas mulheres que não se penteiam esfarrapadas, usam essas roupas todas 

esfarrapadas (passa o dedo na prancha) e aqui parece os cabelos espetados (passa o dedo 

na prancha) credo, toda feia, sem se pentear. Eu vejo umas desse tipo lá perto de casa. 
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D6 + FT Mp o (2) H, Cg, Hx  ZA PHR MOR PER 

 

Protocolo 3 – Masculino, 87 anos 

Lam I- Uma pessoa - Olhos e uma porção de coisas em roda, enfeites. Cabeça, 

olhos, pescoço, é uma pessoa enfeitada (risos) toda faceirinha! Com enfeites na cabeça 

e isso aqui do lado é tudo enfeite, tipo fantasia, mas é mais enfeite mesmo. 

WS + Mp o H, Art, Hx, Cg GHR . 

Lam II- O que seria aqui? Tenho a impressão da cabeça de uma pessoa. Olhos, 

nariz, tem cabelo aqui embaixo (passa a mão na prancha). 

Dd 99 o FT – Hd  PHR 

 

Discussão 

De acordo com a Tabela 1 pode – se perceber que os participantes obtiveram 

resultados nas variáveis GHR e PHR próximos à referência normativa com ênfase nas 

respostas GHR. Este dado pode ser devido às característica da amostra, de pessoas 

saudáveis, que mantém uma ocupação e, soma-se a isto, o fato de serem indivíduos 

voltados para o contato humano (adultos exerciam atividades de atendimento ao público 

e os idosos participavam de grupos de convivência). Este achado inicial já denota 

qualificar o instrumento utilizado à medida que suas variáveis (GHR e PHR) mostram-

se sensíveis para captar as características do grupo estudado. Sobre este aspecto, Zudnic 

(2003) diz ser aconselhável a preponderância de respostas GHR em pessoas que 

exerçam atividades onde seja necessário estabelecer relações interpessoais. Adicionado 

a isto, é possível conforme Nascimento (2012), que uma amostra saudável proveniente 

de uma cidade do interior do estado, tenha maior predisposição para o relacionamento 

interpessoal. 

A proporção GPHR ilustra a incidência maior das repostas boas em relação às 

más. Para Villemor-Amaral e Primi (2009) é esperado que pessoas adultas, bem 

adaptadas, e com capacidade para ver a si mesmo e aos demais de modo integrado e 

realístico, apresentem GHR >PHR. Este achado inicial vem reforçar a ideia de Viglione 

e cols. (2003), ao referirem que estas variáveis são importantes indicadores na avaliação 

da saúde mental. Nesta linha de pensamento Franco e Villemor-Amaral (2012), 

perceberam em usuários de drogas brasileiros a ocorrência de um rebaixamento em 

variáveis que poderiam demonstrar interesse nas relações humanas como COP e GHR. 

Ainda, Di Domenico- Grazziotin e Scortegagna (2012; 2014) ressaltaram que a variável 
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GHR normalmente se apresenta em maior proporção que a PHR em pessoas com 

apropriadas habilidades sociais, relacionamento interpessoal e que gostam de trabalhar 

com pessoas. 

Pode-se perceber na Tabela 2 que os adultos demonstraram o mesmo índice de 

resposta GHR que os idosos. Este fato, parece sinalizar que a idade avançada não pode 

ser somente atrelada a prejuízos, há habilidades e competências a serem apreciadas 

(Papaléo Neto, 2011; Mucida, 2012). Além da manutenção de um bom estado de saúde 

física e do baixo risco de doenças, a velhice saudável está associada à participação na 

comunidade, ao bem-estar subjetivo (Rowe & Kahn, 1997; Rowe & Kahn, 1998; 

Teixeira & Neri, 2008; Who, 2005). Estabelecer e sustentar relações afetivas e sociais 

faz parte de uma vida adulta e de um envelhecimento saudável (Bee & Mitchel, 1984; 

Erikson, Erikson & Kivnick, 1986; Wadensten, 2006). 

Embora a área de relações interpessoais produza muitos conflitos, ela é essencial 

para a saúde mental do ser humano e precisa ser constantemente contemplada (Exner e 

Sendín 1999). Então, ao se observar a média de respostas PHR, percebe-se que nos 

adultos esta variável ocorreu em menor incidência que nos idosos. Além disso, apesar 

de em ambos os grupos haver maior proporção de GHR em relação a PHR, como pode 

ser visualizado no índice GPHR, esta proporção nos idosos demonstrou estar menor, ou 

seja, as duas variáveis GHR e PHR denotaram estar mais próximas. Este fato parece 

acenar para a ideia de que apesar do grupo de idosos manter características de um 

comportamento profícuo, o avanço da idade pode fazer eclodir algumas dificuldades ou 

singularidades conforme relatado por Erikson, Erikson e Kivnick (1986) e Mc Adams e 

Olson (2010). Este achado é mais um componente que demonstra a validade do ZSC, 

pois revela a capacidade do instrumento de ser capaz de diferenciar os grupos deste 

estudo, além de evidenciar suas particularidades. 

Nota-se que o grupo de idosos não apresentou respostas de código especial e a 

incidência de PHR decorreu, especialmente, de outras variáveis (FQ-, MOR, AG, Hd). 

Este evento parece ser procedente da própria fase em que se encontram estas pessoas, 

onde frequentemente há uma maior preocupação com os aspectos físicos e mentais, com 

um menor investimento nas relações interpessoais, mesmo em idosos saudáveis 

(Erikson, Erikson e Kivnick, 1986; Mc Adams & Olson, 2010). 

 

Conclusão 

Os achados revelam que os participantes deste estudo possuem percepções 
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positivas de si mesmo e dos outros, boas ou cooperativas interações sociais, 

manifestadas em respostas humanas precisas, realistas, lógicas e intactas. Houve 

preponderância das respostas GHR sobre as PHR, e tanto os adultos quanto os idosos 

mostraram singularidades que vem ao encontro das características da amostra, o que 

qualifica a validade do ZSC. O estudo respondeu ao objetivo proposto e embora os 

achados sejam preliminares, em razão do número reduzido da amostra, trouxe 

contribuições para elucidar aspectos do funcionamento psicológico e das características 

das relações interpessoais de indivíduos saudáveis, e da importância do instrumento 

utilizado neste tipo de investigação. 
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SEÇÃO 5: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS DE 
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PROFISSIONAL E DE CARREIRA  
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Introdução 

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos (DIEESE) 

(2011) o Brasil tem revelado alguma deficiência organizacional na retenção dos 

trabalhadores, visto que, nos anos de 2008 e 2010 o turnover foi superior a 50%, 

indicando que mais da metade do total dos contratos de trabalho nesses anos foram 

rompidos. O curto período do vínculo também se expressou em mais de 40% de 

trabalhadores que não ultrapassaram os seis meses numa mesma empresa.  

Uma das justificativas utilizadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN) (2011) 

para essa realidade foi a substituição de trabalhadores de maior remuneração por outros 

de salários inferiores e a demanda crescente de trabalhadores qualificados em busca de 

empregos com melhor remuneração. E parece que o aumento do nível educacional de 

estudantes pode ter tido certo impacto. Em 2003, 31,7% dos estudantes de dezoito a 

vinte e quatro anos de idade estavam matriculados em cursos de ensino superior, já em 

2010 este número atingiu 48,1% desta população (DIEESE, 2011). Outros fatores 

contributivos desse cenário englobam o crescimento da economia, a maior oferta de 

empregos e diminuição da taxa de desemprego. Em um processo que se mostra 

sistêmico e cíclico. 

Huselid (1995), Bohlander e Snell (2010), Cascio (2010) e Schuler e Jackson 

(1996), entre outros, compreendem que as pessoas são a fonte de vantagem competitiva 

das organizações. Questiona-se, portanto, qual deveria ser o papel das organizações no 

enfrentamento deste turnover, especialmente no tocante às práticas de Recrutamento e 

Seleção de Pessoas, considerando que são elas que inserem as pessoas nas empresas, e 

por isso representam papel fundamental no controle do turnover e da eficácia 

organizacional. 
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Para fins desse estudo, propõe-se discutir o conceito e os processos das práticas 

relacionadas ao subsistema de Gestão de Pessoas (GP), denominado Recrutamento e 

Seleção de Pessoas. Em seguida, são expostas brevemente as relações dessas práticas 

com o turnover organizacional, já assinaladas por outras pesquisas. 

Na concepção de Hanashiro, Teixeira e Zaccarelli (2008), a escolha das pessoas 

que irão trabalhar em uma organização envolve um processo que perpassa pelos 

aspectos estratégicos, culturais, políticos, de outras práticas de GP e do mercado de 

trabalho. Trata-se de uma atividade relevante estrategicamente, já que a competitividade 

organizacional se mantém pelos produtos, serviços, soluções ou até mesmo ideias que 

se possui, dessa forma o fator humano possui peso.  

A cultura da empresa aproxima ou afasta profissionais que poderiam contribuir 

significativamente para o sucesso da mesma, pois seus valores e princípios podem ser 

destoantes. Relações internas na empresa sobre quem possui autonomia e poder de 

decisão na contratação de outras pessoas (quando não envolve ou restringe o 

departamento de GP) podem impactar fortemente no processo. A interpendência do 

recrutamento e seleção com as demais políticas de GP também limita ou expande o 

horizonte de pessoas interessadas em adentrarem a empresa, como por exemplo, o 

orçamento de treinamentos, a política de remuneração e o plano de desenvolvimento de 

carreira. E o fator mercado de trabalho permeia o processo de escolha de candidatos, 

pois em momento de muita oferta de trabalho para funções similares ou que exigem 

requisitos parecidos e partem dos mesmos segmentos de empresas, existem maiores 

dificuldades na captação de pessoas (Hanashiro; Teixeira; Zaccarelli, 2008).  

O subsistema de Recrutamento e Seleção é o responsável pela captação e 

triagem de profissionais (recrutamento) e pela seleção e encaminhamento de 

profissionais para a empresa (seleção) (Schuler & Jackson; 1996; Milkovich & 

Bourdeau, 2000; Marras, 2000; Chiavenato, 2004; França, 2008; Cascio, 2010; 

Bohlander & Snell, 2010; Robbins & Judge; Sobral, 2010).  

Marras (2000, p.69) define o recrutamento como uma “[...] atividade de 

responsabilidade do sistema de Administração de Recursos Humanos [...] que tem por 

finalidade a captação de recursos humanos interna e externamente à organização.” Para 

Cascio (2010), o recrutamento possui objetivos claros baseados em números e tipos de 

conhecimentos, habilidades e competências e outras características as quais a 

organização necessita ter para alcançar seus objetivos estratégicos.   
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Hanashiro, Teixeira e Zaccarelli (2008, p.222) apresentam uma visão focada na 

gestão por competências e questionam nesta fase qual será seu direcionamento, tentando 

responder as perguntas: de quem precisamos? Para que precisamos? Isso remete a “[...] 

identificar valores, atitudes, habilidades, conhecimentos e experiência necessários e 

desejáveis para perfazer a competência que agregará valor às competências 

organizacionais essenciais atuais e futuras”. Perguntar “por que precisamos” também se 

faz necessário, visto que pessoas internas possam estar aptas ou muito próximas disso 

para assumir o desafio proposto, e além de esta prática estar servindo de estímulo ao 

público interno, que se sente considerado e valorizado.   

Nesta linha de raciocínio, Schuler e Jackson (1996) complementam com as 

questões elencadas a seguir, que visam direcionar os objetivos do recrutamento:  

1) Serão recrutadas pessoas para permanecerem na organização a longo ou curto prazo? 

2) Elas serão recrutadas com habilidades já desenvolvidas ou haverá espaço e suporte na 

organização para desenvolver e treiná-las?  

3) Comparando o perfil de profissionais que a empresa possui, há intenção de recrutar 

pessoas com características diferentes ou espera-se continuar com o mesmo desenho de 

competências?  

Com estas questões definidas dá-se início à divulgação. As fontes utilizadas de 

recrutamento, internas e externas, servem para explorar a busca de pessoas, como 

apresentadas no Quadro 1.    

 

Fontes de Recrutamento 

Indicação de funcionários da empresa 

Banco de dados interno 

Funcionários da empresa 

Cartazes dentro e fora da empresa  

Entidades – sindicatos, associações profissionais, etc. 

Outras empresas – da região, clientes, fornecedores 

Consultorias de outplacement/replacement 
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Agências governamentais de emprego 

Classificados de jornais, rádio, televisão e internet 

Consultores 

Headhunters 

Quadro 1 – Fontes de Recrutamento de Pessoas 

 

A fase seguinte, de seleção, é definida por Watson (1994) como o processo de 

tomada de decisão de ambas as partes, empresa e candidato. O que, para França (2008), 

consiste na escolha do candidato mais adequado para a organização, dentre os demais 

recrutados, por meio de instrumentos de análise, avaliação e comparação de dados. É 

trivial que esta comparação seja a partir de dois campos (Marras, 2000):  

a) requisitos do cargo: características que o cargo requer do profissional, 

compreendendo conhecimentos, habilidades e atitudes para o bom desempenho 

das funções;  

b) características do candidato: seu conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes.   

 

No que se refere às características do candidato França (2008) destaca a 

relevância de não coletar somente dados de experiência e conhecimento do trabalho a 

ser realizado, mas especialmente identificar aspectos relacionados com a personalidade 

do candidato.  

Para que a escolha do processo ocorra são necessários instrumentos de 

avaliação, tais como: Entrevistas; Provas de conhecimentos; Testes psicológicos 

(psicométricos e de personalidade); Técnicas de simulação (provas situacionais, 

dinâmicas de grupo, psicodrama dramatização); e Exame médico. (Schuler & Jackson, 

1996; Milkovich & Bourdeau, 2000; Marras, 2000; Chiavenato, 2004; França, 2008; 

Cascio, 2010; Bohlander & Snell, 2010; Robbins & Judge; Sobral, 2010):  

Em busca de conhecer o que empresas de modo geral vêm adotando nos 

processo de recrutamento e seleção de pessoas, alguns trabalhos são apontados. 

Piotrowski e Armstrong (2006) identificaram que na seleção de empresas norte 

americanas há maior uso de técnicas de testes de integridade e honestidade (28,5%), 

escalas de potencial para violência (21,9%) e testes de personalidade (20%).  
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Em empresas do Reino Unido, com foco em cargos trainees, são usadas internet 

para fazer o recrutamento, prospects (ferramentas de prospecção e planejamento de 

carreiras online, onde é possível mensurar o perfil do candidato, como habilidades, 

motivações e desejos e direcionar seu cadastro às requisições das organizações 

compatíveis) e milk rounds (evento anual no qual empresas vão até as universidades e 

fazem a divulgação das mesmas e de suas vagas).  

Já as ferramentas de seleção compreendem a análise de formulários próprios da 

empresa e de currículos junto às cartas de apresentação, entrevistas e testes de aptidão 

(Branine, 2008).  

El-kot e Leat (2008) perceberam que, em empresas do Egito, há preferência para 

o recrutamento feito através de anúncios internos e externos, indicações de funcionários, 

consultores e/ou agências de seleção e o uso de sites. E os métodos de seleção variam de 

acordo com os cargos, sendo mais utilizados para gerentes, as entrevistas, referências e 

formulários. Já para os demais cargos é comum aplicar testes psicométricos, de atitudes 

e competências. E em empresas de software da Índia, o recrutamento parte 

principalmente das indicações de funcionários, planos de sucessão internos (preparação 

de líderes em médio e longo prazo), anúncios por jornais/internet e através da 

contratação de consultorias de seleção. Os métodos de seleção mais comuns são 

entrevistas individuais e por equipes, com foco em competências e aplicação de testes 

de personalidade (Rao, 2010).  

Observa-se que nestes estudos realizados fora do Brasil os métodos mais comuns 

adotados pelas empresas para recrutar pessoas são a internet, anúncios e indicação de 

funcionários. Enquanto que as técnicas de seleção mais aplicadas são entrevistas, 

análise de formulários e testes de personalidade.  Em caráter nacional, Demo et al. 

(2011) realizaram um levantamento nos últimos 10 anos as publicações que tratam da 

GP. Identificaram que as políticas de recrutamento e seleção são as menos pesquisadas, 

aparecendo com uma representação quase insignificante diante do total (apenas 3,7%, 

mesmo índice das políticas de avaliação de desempenho). Esses achados surpreenderam 

as autoras, haja vista a recorrente necessidade de captação de profissionais qualificados, 

o que sugere investigações acerca da eficácia nos processos de seleção. Os poucos 

trabalhos realizados ainda se propuseram somente a direcionar discussões a respeito das 

condutas do candidato e do psicólogo que conduz o processo. Isso vem reforçar a 

necessidade e relevância de estudos empíricos nesse subsistema.  



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

340 
 

Diante do exposto se compreende como as práticas de recrutamento e seleção 

podem ser indicadores do alto ou baixo turnover. Nessa interface identifica-se a 

necessidade de reduzir o turnover nos processos de seleção de pessoal conduzindo este 

de maneira mais focada sobre a avaliação de componentes que Marras (2000) e Schuler 

e Jackson (1996) já discutiram ser imprescindíveis: os requisitos do cargo 

(características que o cargo requer do profissional, compreendendo conhecimentos, 

habilidades e atitudes para o bom desempenho das funções) e características do 

candidato (seu conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes).  Dessa forma, esse 

estudo se propõe a investigar se existem relações entre as práticas de recrutamento e 

seleção e o turnover de pessoal. 

 

Material e Métodos 

O levantamento dos dados foi realizado por meio de um questionário, adaptado 

de McConnell (2001), em obra nomeada Auditing your Human Resources Department. 

O autor se propôs a mensurar o nível de eficiência do departamento de RH, 

considerando diversos subsistemas, além do recrutamento e seleção. Dos itens que 

englobam o questionário original, por conta da extensão, do objetivo do trabalho e da 

aproximação com as práticas das empresas brasileiras, foram selecionados quatro itens 

acerca do subsistema de Recrutamento e Seleção. As perguntas do instrumento possuem 

respostas fechadas, onde para cada tipo de resposta é atribuída uma nota. Quanto 

maiores as notas, mais desenvolvidas são as práticas de recrutamento e seleção das 

empresas. A confiabilidade da escala é de 0,64. Segundo Malhotra (2006), valores a 

partir de 0,60 para estudos nas ciências sociais e humanas é considerado um índice 

aceitável. Os itens do instrumento são descritos a seguir: 

1. Todos os cargos foram analisados e possuem uma descrição?   

(   ) Sim  

(   )Não  

2. Existe uma autorização formal para a contratação de um funcionário?   

(   ) Sim  

(   )Não  

3. Essa autorização descreve os requisitos específicos do cargo, tais como 

competências, escolaridade, experiência e habilidades técnicas e especiais?   

(   ) Sim  

(   )Não  
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(   )A empresa não possui esta autorização  

4. Há aplicação de dispositivos de mensuração como testes?   

(   ) Sim  

(   )Não  

 

Além desses dados foram identificadas as taxas de turnover das empresas 

resultantes do ano de 2011, considerando-as em três medidas diferentes: o turnover 

geral, turnover voluntário e turnover involuntário. O mesmo foi calculado pelo número 

de desligamentos ocorridos no período dividido pelo número médio de funcionários no 

quadro da organização no mesmo período, o ano de 2011. Conforme fórmula 

apresentada a seguir: 

 

         
                             

                                                      
      

 

A amostra que compôs esta pesquisa foi captada através de duas fontes. A 

primeira se deu através da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento 

(ABTD) da regional de Londrina, no sul do Brasil (com 310 empresas associadas). 

Outra fonte envolveu empresas clientes de uma empresa de software de Maringá, no sul 

do Brasil (com 87 empresas). No total a amostra compreendeu 397 empresas. Optou-se 

por este recorte no sul do país devido à facilidade de acesso dos pesquisadores, portanto 

a amostra foi direcionada por conveniência. Desse total de empresas convidadas a 

participar da pesquisa, houve um retorno de 62 questionários completos. Como um dos 

objetivos considerados na pesquisa era condizente com a localização das empresas 

respondentes (região sul do Brasil), dessa maneira foram analisados exclusivamente os 

questionários das empresas inseridas na referida região. Isto resumiu a amostra em 36 

empresas. As empresas estão localizadas em doze cidades diferentes do norte do Paraná, 

havendo maior concentração das mesmas nas cidades de Londrina e Maringá (mais de 

60% dos casos). Essa amostra concentrou mais empresas de serviços e indústria, de 

portes médio e grande e com capacidades variadas de faturamento bruto anual. 

O contato com as empresas se realizou através do mailing dos canais acima 

citados, sendo direcionado ao correio eletrônico do profissional responsável pelo 

departamento de RH de cada empresa. Os profissionais receberam por e-mail um link 
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individual para uma plataforma eletrônica com o questionário em modo online. As 

empresas que participaram da pesquisa não precisaram relevar suas identidades.  

 

Resultados e Discussão 

Os resultados se desdobram em três sessões: (a) índices de turnover, (b) scores 

de eficácia das práticas de Recrutamento e Seleção e (c) correlações entre as variáveis 

turnover e Recrutamento e Seleção. A Tabela 1 mostra as estatísticas de turnover. 

 

Tabela 1 - Estatísticas de Turnover da amostra 

 N Média Desvio 

padrão 

Erro padrão 

da média 

Turnover Global 36 40,82 33,914 5,652 

Turnover Voluntário 36 18,15 16,479 2,746 

Turnover Involuntário 36 22,87 22,820 3,803 

 

É essencial observar que entre as taxas de turnover identificadas – global 

(40,82), voluntário (18,15) e involuntário (22,87) – que, além de serem altas, existe 

maior proporção nas taxas de turnover involuntário. O que remete ao fato que os 

desligamentos podem estar ocorrendo, nessas empresas, mais por deliberação da própria 

organização. Embora essa análise precise ser cautelosa em razão variância das médias. 

A pontuação máxima das práticas de recrutamento e seleção atribuída por 

McConnell (2001) é de 50 pontos. Esse máximo indica a eficiência da empresa diante 

desse subsistema de GP. A média das notas das empresas pesquisadas compreendeu 

23,25 pontos, indicando estar abaixo da metade do total. Ou seja, essas empresas 

possuem limitadas práticas de recrutamento e seleção de pessoal.  

Para realizar o teste de correlação das variáveis, recorreu-se à Siegal (1956), o 

qual recomenda a aplicação do teste Rho de Sperman quando se trata de amostras 

pequenas. Esta correlação mensura a associação de ao menos uma variável de escala 

ordinal, de forma que as variáveis podem ser dispostas em forma de ranking. A Tabela 

2 mostra como as variáveis do estudo se correlacionam. 

 

Tabela 2 - Correlações Rho de Spearman entre as variáveis do estudo 
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 TG TV TI RS 

 TG  1,000    

TV  ,865
**

 1,000   

TI  ,754
**

 ,442
**

 1,000  

RS  -

,521
**

 

-

,540
**

 

-,267 1,000 

      

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

TG = turnover global; TV = turnover voluntário; TI = turnover involuntário; RS = recrutamento 

e seleção. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 2 mostram que as variáveis que 

apresentaram correlação negativa significativa com o turnover são: 

I. Recrutamento e Seleção x Turnover Global 

II. Recrutamento e Seleção x Turnover Voluntário 

 

A prática de Recrutamento e Seleção apresentou uma correlação negativa 

significativa com o turnover (-0,540 voluntário e -0,521 no global). A importância de se 

recrutar e selecionar os profissionais adequados, em termos de qualificação e considerar 

suas características individuais condizentes com a cultura e gestão organizacional são 

passos fundamentais para que esse processo seja eficaz e resulte em poucos 

desligamentos, nesse caso, por decisão do funcionário, turnover voluntário. O processo 

de Recrutamento e Seleção tem por finalidade contratar profissionais que se adequem a 

organização. Para tal, dois ajustes entre si são necessários: primeiro a mensuração dos 

conhecimentos, habilidades e aptidões e demandas das tarefas da função, com base na 

descrição de cargos, e de outro lado a mensuração da personalidade do indivíduo, 

considerando suas necessidades, interesses e preferências. Quando esses requisitos são 

combinados à cultura e estratégia da organização, serão bons preditores para a futura 

satisfação no trabalho, assim como para a motivação e o bom desempenho (Schuler, & 

Jackson, 1996). Porém quando não há existência de uma prática estruturada de 

Recrutamento e Seleção, a própria empresa poderá se perder nos requisitos que precisa 
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avaliar do candidato, resultando em uma contratação inadequada que poderá provocar 

frustração e fracasso do novo funcionário no desempenho de suas atividades, acrescido 

da dificuldade de adaptar-se ao clima e cultura da organização, gerando insatisfação e 

desmotivação. Tudo isso junto pode levar o novo funcionário a pedir demissão. Dessa 

forma é que se compreende porque as empresas que tem práticas de Recrutamento e 

Seleção pouco elaboradas apresentaram correlação negativa com turnover voluntário. 

Outros trabalhos também corroboram com o resultado encontrado, como Huselid, 

Jackson e Schuler (1997), Mocelin e Silva (2008), Naqvi e Nadeem (2011) e Chen e 

Cheng (2012).  

Salienta-se que o último item do instrumento aborda a aplicação de dispositivos 

de mensuração como testes. Compreendendo-se aqui qualquer uso de testes, 

psicológicos e não psicológicos. Vê-se que essas ferramentas estão sendo aplicadas, 

pois 72,22% das empresas fazem uso de testes nos processos de seleção de pessoas. 

Ressalta-se portanto que métodos psicológicos e/ou não psicológicos de investigação 

contribuem com a assertividade da escolha dos candidatos, auxiliando na redução do 

turnover de pessoas nas organizações de trabalho.  

Além das variáveis citadas, cabem ainda analisar todas as demais práticas que 

envolvem um departamento de GP, como treinamento e desenvolvimento, avaliação de 

desempenho, remuneração, satisfação, entre outras. E variáveis externas às empresas 

também merecem relevância. Como é o caso da condição econômica do país ou região, 

ou seja, a oportunidade de postos de trabalho gerados no período de referência. De 

acordo com Price (2001) há maior turnover quando existem mais oportunidades de 

trabalho no mercado, sem que isso dependa daquilo que as empresas possuam em 

termos de práticas de GP.  

 

Considerações Finais 

Em síntese, esse estudo permite concluir que existem correlações negativas 

significativas do turnover com as práticas de Recrutamento e Seleção. Isso implica em 

afirmar que empresas que pretendem frear ou diminuir o turnover de seus funcionários 

precisam investir nessas práticas. Especialmente no que se refere às descrições e 

análises de cargos, autorização para contratar com especificações e requisitos e a 

aplicação de testes. 

O estudo permite ainda concluir que existem altas taxas de turnover global na 

amostra investigada, havendo maior peso aos índices de turnover involuntário. Isso 
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indica que os desligamentos por iniciativa da empresa ocorrem mais do que aqueles 

feitos por iniciativa do funcionário. E isso pode ser a razão de outras práticas de gestão 

de pessoas pouco desenvolvidas, já que parece, do ponto de vista do empresariado, ser 

mais simples demitir e contratar novamente sem estruturar políticas e processos de 

recrutamento e seleção que permitam mais assertividade. Concluindo, pode-se afirmar 

que a eficácia das práticas de Recrutamento e Seleção de Pessoas pode reduzir o 

Turnover. 
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Introdução 

Do surgimento da Orientação Vocacional desenvolvido por Frank Parsons em 

1907 (Ribeiro & Uvaldo, 2011; Sparta et al., 2006; Sparta, 2003) para a Orientação 

Profissional no Brasil hoje, existiram várias mudanças significativas tanto no processo 

como no modo de se pensar a orientação. Preocupado inicialmente com a inserção dos 

jovens e adultos no mundo de trabalho, visando um ajustamento vocacional (Ribeiro & 

Uvaldo, 2011), Frank Parsons foi pioneiro ao aproximar a Psicologia e Pedagogia da 

Orientação Profissional (OP) industrial (Sparta et al., 2006; Sparta, 2003), tendo suas 

concepções influenciadas pelo zeitgeist mecanicista da época, consolidando-se décadas 

mais tarde como enfoque traço-fator em OP (Ribeiro & Uvaldo, 2011).  

No Brasil, a OP surgiu na década de 1920 com a intenção de selecionar e 

orientar alunos das escolas técnicas, pautando-se também pelo modelo da Teoria Traço-

Fator (Sparta, 2003; Sparta et al. 2006). Nesse modelo, o papel do orientador era fazer 

diagnósticos, prognósticos e indicar a profissão a ser seguida, em um processo diretivo 

de OP (Sparta, 2003), onde os testes psicológicos de cunho psicométrico foram de suma 

importância para obtenção dessas respostas (Sparta, 2003, Sparta et al., 2006). 

Apenas na década de 1960 as críticas ao modelo Traço-Fator e mudanças da OP 

que manifestavam-se internacionalmente desde 1940 começaram a surtir efeito no 

Brasil (Sparta, 2003). Nesse novo paradigma, o processo de OP tornou-se menos 

diretivo, os testes perderam seu papel principal e iniciou-se uma valorização dos 

métodos de aprendizagem envolvidos na escolha (Sparta et al., 2006). Agora o 

orientador assume o papel de facilitador do processo, e o orientando torna-se o único 

responsável pela escolha profissional (Sparta et al., 2006). Assim, o uso dos testes 
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psicológicos tornam-se apenas auxiliadores do orientador, principalmente no primeiro 

momento da OP, o que sugeriu mudanças nas confecções dos instrumentos e no modo 

de utilização dos mesmos (Sparta, 2003; Sparta et al., 2006). 

Atualmente, no Brasil, são poucos os testes voltados especificamente à 

orientação profissional e que tenham a aprovação do Conselho Federal de Psicologia 

(CFP) para utilização. Um em destaque é o BBT (Achtnich, 1991; Jaquemin, 2000), 

teste projetivo considerado mais indicado para utilização em OP (Sparta et al., 2006). 

Seu diferencial, além de ter sido criado especificamente para o uso em OP, consiste no 

fato de ter sido padronizado para o Brasil, tanto a forma feminina como masculina, 

nomeando essa versão adaptada ao contexto sociocultural brasileiro de BBT-Br, 

diferenciando-o do original Suíço (Pasian et al., 2007). Além disso, é possível elucidar, 

através do seu conteúdo projetivo, as inclinações profissionais dos indivíduos, assim 

como identificar sentimentos e pensamentos relacionados ao ambiente e funções 

profissionais (Sparta et al., 2006). 

Nesse instrumento o adolescente deve discriminar 96 fotos em três grupos: 

agradam, não agradam ou indiferentes. Uma vez escolhidas, pede-se que reagrupem as 

fotos que agradam em grupos a serem definidos por eles mesmos, classificando-os, 

posteriormente, em ordem de preferência. Investiga-se as escolhas das fotos para 

obtenção das associações e, por fim, como procedimento complementar, pede-se que 

escolham 5 fotos preferidas e elaborem uma história envolvendo essas figuras 

(Jacquemin et al., 2006). Pesquisando na literatura, vários estudos já foram realizados 

sobre a fase principal do BBT, responsável por identificar as principais motivações e 

necessidades do indivíduo, a fim de serem comparados com o perfil de diferentes 

grupos profissionais e investigar as possibilidades de satisfação e insatisfação do 

orientando no exercício profissional (Jacquemin et al., 2006). Contudo, em relação à 

etapa complementar de elaboração da história, responsável por “verificar quais as 

necessidades mais emergentes para o indivíduo, como elas estão relacionadas e como 

elas se integram em seu projeto de vida pessoal e profissional” (Jacquemin et al., 2006, 

p. 25), há pouca discussão a respeito. A narrativa da história pode auxiliar não só o 

orientador, mas ao próprio orientando em seu entendimento. Jacquemin et al. (2006), 

aponta que tanto nas associações sobre as fotos quanto na elaboração da história 

percebe-se um nível de organização do pensamento do participante. Seguindo a linha de 

investigação acerca da história das cinco fotos como um aprimoramento técnico do 

BBT, são encontrados os estudos de Melo-Silva e Jacquemin (1997); Melo-Silva e 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

349 
 

Santos (1998), Melo-Silva e Jacquemin (2001), Melo-Silva, Assoni e Bonfim (2001) e 

Melo-Silva et al. (2008). A elaboração da história das cinco fotos positivas em um ou 

dois momentos tem fornecido narrativas interessantes e possíveis para a construção da 

carreira. O material obtido por meio de duas histórias, das cinco fotos preferidas, 

elaboradas pelos adolescentes (a primeira aplicada no início e a segunda ao término do 

atendimento) possibilita uma análise de conteúdo, de acordo com as categorias: 

identificação dos personagens, temporalidade, conflito profissional e desfecho. (Melo-

Silva , 2011). 

As narrativas na história das cinco fotos preferidas possibilitam uma ponte para 

novas interpretações que podem dialogar com o novo paradigma da construção da vida 

(Life Design). Esse paradigma destaca a importância da narrativa como um processo de 

ressignificação do “eu”, uma maneira do envolvido compreender suas múltiplas 

realidades e a contínua construção e reconstrução de suas realidades subjetivas, 

permitindo posterior planejamento e construção da vida (Duarte et al., 2010).  

Assim, pensando na importância da narrativa para o processo de OP e como isso 

influencia os envolvidos, este estudo tem como objetivo analisar a narrativa das 

histórias do BBT-Br produzidas por adolescentes em processo de orientação 

profissional, buscando relacionar o conteúdo das histórias com relatos feitos pelos 

adolescentes em outras atividades, com a finalidade de comparar as experiências vividas 

pelas personagens das histórias com as vivências reais dos adolescentes e a influência 

que a produção possa ter na clarificação da escolha profissional e construção da vida. 

 

Método 

Participaram da pesquisa sete adolescentes atendidos no Serviço de Orientação 

Profissional (SOP), da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (FFCLRP/USP). No momento da inscrição os participantes 

e responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, possibilitando 

a utilização para pesquisa dos dados coletados durante o processo de orientação. 

As sessões de OP, coordenadas por estagiários do quinto ano de psicologia, 

consistiram em dinâmicas de grupo, discussões temáticas, palestras e utilização de 

alguns instrumentos, dentre eles o BBT-Br, instrumento cuja etapa de elaboração da 

história das cinco fotos favoritas foi utilizada para análise neste estudo. 

Na fase de elaboração das histórias, primeiramente o orientador pede que os 

participantes escolham cinco fotos dentre as fotos escolhidas positivamente. Terminada 
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essa etapa, solicita-se que elaborem uma história, articulando as cinco fotos. Uma vez 

concluído, pede-se o título da referida história (Jacquemin et al., 2006). 

As histórias coletadas foram digitalizadas e o nome dos participantes alterados, 

preservando a garantia de sigilo e confidencialidade dos envolvidos. Posteriormente, os 

dados textuais das histórias foram analisadas segundo Análise Temática de Conteúdo 

(Bardin, 1977), definindo-se categorias a partir dos principais temas levantados pelos 

personagens das histórias e comparados com os conteúdos expressos pelos adolescentes 

em outras atividades do grupo. A discussão desses dados levou em conta, também, o 

paradigma do Life Design. 

 

Resultado e discussão 

 Os adolescentes selecionados para pesquisa eram de ambos os sexos, sendo seis 

do sexo feminino e um do sexo masculino, com idades entre 16 e 18 anos e pertencentes 

à 2ª e 3ª série do Ensino Médio. 

A análise de conteúdo permitiu identificar duas Categorias Temáticas, relacionadas 

ao dilema da escolha, sendo: (a) dificuldades na tomada de decisão e, (b) ponderação e 

resolução do conflito. 

A seguir, são discutidas as Categorias Temáticas definidas na análise de conteúdo 

e suas respectivas Unidades Temáticas. Os trechos selecionados das histórias dos 

estudantes participantes do grupo de OP foram aqueles considerados mais significativos 

para a discussão de cada Categoria. 

 

Dificuldades na tomada de decisão 

 Nas narrativas das histórias analisadas, as dificuldades foram simbolizadas em 

três situações, descritas a seguir. 

1.1 Medo de tomar a decisão errada: agrupou-se as narrativas que demonstravam o medo 

nesse momento de escolha, das consequências de uma má escolha condenarem toda 

uma vida ou grande parte dela, 

1.2 Dúvida em relação à escolha da carreira: não relacionada necessariamente ao 

sentimento de medo, como na unidade anterior, mas à indecisão diante de tantas 

possibilidades, conseguir descobrir e diferenciar o que gostaria de fazer como profissão 

e do que gosta de fazer como lazer, e 
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1.3 Pressão dos pais: situações em que a opinião dos pais pesam na escolha do 

personagem/orientando, deixando-os mais confusos ou dificultando a realização da 

profissão inicialmente desejada. 

O medo de tomar a decisão errada quase não foi diretamente relato nas histórias. Mas 

foi possível observar o medo inerente nas narrativas apresentadas, como na de Jennifer. 

“Helena era jornalista; Mariana, médica. Ambas com enorme desejo de ajudar o 

próximo, mas por onde começar? Talvez se elas tentassem agir juntas tudo ficaria mais 

fácil”. 

Claramente percebe-se a dúvida com as profissões “jornalista” e “médica” de 

Jennifer, mas ao invés de ponderar sobre as duas profissões, ela decide juntar as duas 

personagens/profissões pois “ficaria mais fácil”. Isso demonstra o medo na escolha de 

uma das duas carreiras, de abdicar de uma das opções pois, ao se fazer uma escolha, 

despede-se de um “eu” possível, o que ao se considerar a fase pela qual está passando – 

a adolescência – torna-se mais pesarosa a decisão, uma vez que a identidade 

ocupacional está muitas vezes vinculada à identidade pessoal nesse período, como 

amplamente discutido por Almeida & Pinho (2008). 

 Outros participantes expuseram isso de maneira bem clara, como explicitado no 

frase a seguir. “Ela tinha medo de escolher um curso e se arrepender, tinha escutado 

tantas histórias que temia se formar e não ter área para trabalhar”. (Luisa) 

Pensando no paradigma do Life Design, Duarte et al. (2010) aponta que a 

escolha profissional deve ser considerada como uma responsabilidade constante, 

construindo sua carreira e identidade ao longo da vida, ao invés de se considerar como 

uma escolha pontual e singular. Contudo, nessa era da tecnologia e informação, a 

sobrecarga de informações é um grande dificultador no processo decisório (Duarte et 

al., 2010), surgindo muitas dúvidas em relação à escolha da carreira. Na história de 

Jaqueline, ela narra essas descobertas de diferentes profissões em situações como 

“enquanto fazia pesquisas na internet” e “foi a uma palestra”, transformando uma 

possível profissão em cinco.  

Nas demais histórias escritas surgiram, como esperado, essa temática da dúvida. 

“Não sabia se escolhia economia ou engenharia”. (Luisa). “Daí o filho mas (sic) 

conformado que não iria conseguir medicina, já tinha algo em mente, mas surgia 

dúvidas. Queria algo do tipo: engenharia mecânica (auto) ou engenharia civil e 

arquitetura”. (Raquel) 
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 Não só a sobrecarga de informações externas exercem influência na escolha 

profissional do jovem: a pressão dos pais é um dos principais fatores de dúvida e 

angústia no processo de decisão. A família pode acabar assumindo uma postura de 

expectativa diante dos filhos, fazendo-os se sentirem cobrados (Andreani, 2004, citado 

por Santos, 2005). 

“Seus pais, queria (sic) muito lutar pelos seus sonhos, mas fazendo com que o filho 

fizesse uma coisa mais fácil, como por exemplo sua mãe; queria muito que o filho fosse 

psicólogo, porque ela admirava muito a profissão já seu pai queria que o filho fizesse 

algo mais fácil que ele já tinha entendimento”. (Raquel) 

 De Gaulejac, citado por Santos (2005), comenta que o projeto dos pais pode ser 

orientada por duas lógicas contraditórias. Uma de reprodução, ou seja, o desejo de 

continuidade da própria história através dos filhos e outra de diferenciação, em que 

esperam que os filhos consigam realizar tudo o que eles próprios não puderam, 

encorajando a singularidade, autonomia e oposição. Foi interessante encontrar esse 

primeiro pensamento em uma das participantes, cuja história do BBT-Br trata da não-

realização de seus sonhos, por vicissitudes da vida, mas que acaba por conseguir 

realizá-las através de seu filho, portador da Síndrome de Down, que fica famoso ao se 

revelar um excelente músico. E conclui a história da forma descrita a seguir. 

“Podemos planejar nosso futuro, mas a vida as vezes tem outro plano como o de Bruna, 

que sonhava em ser famosa, modelo capa de revista. Infelizmente não deu certo, teve 

que largar sua carreira para cuidar de seu filho especial. O que importa é ser feliz, ver 

sempre o lado bom das coisas”. (Fabiana) 

 O que expõem, por fim, a importância de se considerar a dinâmica e 

imprevisibilidade da vida, reforçando o papel do orientador em mostrar a possibilidade 

de construção e reconstrução da trajetória da carreira e pessoal, que é um processo a ser 

feito ao longo da vida, e não encarar as decisões feitas naquele determinado ponto da 

existência como uma condenação irremediável.  

 

Ponderação e resolução do conflito 

 Nessa categoria, observou-se três importantes unidades, descritas a seguir. 

 2.1 Busca do sonho: O desejo idealizado de profissão ou estilo de vida. 

2.2 Diversão versus responsabilidade: A ponderação entre o idealizado e real, momento 

de escolhas conscientes.  
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2.3 Superação de obstáculos e desafios: Estratégias e soluções encontradas pelos 

personagens/autores. 

 Em todas as histórias existe o relato da busca do sonho, normalmente 

apresentada no início da história, como mostram os registros a seguir. “João, morava 

em uma cidade do interior e tinha o sonho de ser campeão de peteca”. (Marcela). “Em 

uma cidadezinha morava um jovem menino de 17 anos que tinha vários sonhos, um 

deles era mora (sic) na cidade grande, fazer uma faculdade e ser bem sucedido 

financeiramente”. (Raquel) 

 Feito esse início, os orientandos começam a discorrer sobre as dificuldades 

encontradas e incertezas de decisão, refletindo inclusive sobre a dicotomia diversão 

versus responsabilidade, alguns tentando integrá-las, outros, delimitando-as. “Era uma 

garota que só queria passar no vestibular e curtir nas festas pois seria maior de idade, 

mas queria que suas escolhas na faculdade a tornassem uma profissional qualificada”. 

(Luisa) 

“Não sei se as pessoas que fornecem uma boa noite para você (referindo-se às pessoas 

que trabalham em clubes, cinema, bares) e as outras pessoas sentem a mesma satisfação 

que as outras pessoas, mas parece que sim e com isso conciliam trabalho com 

felicidade”. (Gustavo) 

 A superação de obstáculos e desafios foi um tema presente em algumas das 

histórias, o que resgata a possibilidade de ao se produzir esse tipo de narrativas, é 

possível que aja como facilitador no processo de organização do pensamento do 

orientando e na clarificação de suas dúvidas, encontrando em si mesmo as respostas às 

dúvidas levantadas, como evidenciam os registros a seguir. 

“Quando João estava disputando um dos campeonatos mais importantes de sua 

carreira fantástica (que ele criou na capital) uma tragédia acontece, a peteca acertou 

João, tão forte, mas tão forte, que ele perdeu os movimentos das pernas. Após alguns 

anos, João decide ingressar em uma faculdade, isso mesmo! Ele começou a cursar 

biologia, e na faculdade conhece Maria, que cursava história e adora viajar. Quando 

os dois se formam, viajam o mundo tudo, ele, cuidando de plantas, e ela, contando 

histórias e descobrindo sobre dinossauros.” (Marcela) 

“E todo esforço valeu a pena, pois passou em engenharia civil, não era exatamente o 

que ele queria, mas com isso ao passar dos anos, depois de terminar a faculdade ele 

conseguiu um bom emprego, e nunca desistiu de seu sonho. E por fim, no começo desse 
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ano ele conseguiu passar na faculdade de medicina da USP. E não se arrepende de 

nada que aconteceu”. (Raquel) 

 Essas personagens/autoras conseguiram ter a percepção de que o processo de 

escolhas é feito constantemente ao longo da vida, e da existência da possibilidade de 

reconstrução e mudança nos mais diversos estágios de vida. A escolha hoje, ao contrário 

do que muitos participantes trouxeram temendo, não condenará a um futuro infeliz. É 

possível fazer outras escolhas mais tarde, construindo sua trajetória de vida diariamente 

e ao longo da existência humana.  

 

Conclusão  

 Ainda é muito presente a concepção do orientador profissional como 

responsável por apontar a carreira “correta” a seguir, assim como o valor que se dá ao 

momento pontual de escolha profissional por parte dos orientandos, o que demonstra 

que esse novo paradigma de construção da vida ainda é pouco presente no 

conhecimento popular. Apesar disso, durante o processo de Orientação Profissional, a 

construção da narrativa a partir da elaboração das histórias permitiu que organizassem 

seus pensamentos e refletissem quanto às próprias escolhas, temores e sonhos, 

elaborando conflitos e ressignificando-se, complementando e expandindo a intervenção 

do orientador profissional. Neste sentido, vai ao encontro do que preconizam as teorias 

mais recentes da área, no que diz respeito à centralidade da articulação entre o processo 

de escolha e as narrativas produzidas sobre si próprio e projetadas nos personagens das 

histórias. 
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Introdução 

 Segundo Spokane e Oliver (1983) a intervenção em Orientação Profissional 

pode ser definida como “qualquer estratégia para ajudar um cliente a tomar e 

implementar decisões eficazes de carreira” (citado por Spokane, 2004, p.461). Esta 

definição implica em uma grande diversidade de possibilidades interventivas dentro 

desta área de atuação. Os autores salientam que estas intervenções podem se dar em 

cinco diferentes níveis que vão desde o uso de documentos informativos (nível 1), 

atividades autoadministradas (nível 2) e workshops de exploração vocacional (nível 3), 

até consultas psicológicas em grupo (nível 4) e individuais (nível 5).  

 Contudo, este amplo leque de possibilidades interventivas traz o importante 

questionamento de quais são os melhores métodos de intervenção para cada tipo de 

população e contexto. A necessidade de expansão do conhecimento a respeito das 

práticas interventivas e seus resultados é consenso na literatura da área (Whiston & 

Buck, 2008). Afinal, é através do estudo de processos e resultados de intervenção que se 

pode conhecer os efeitos da Orientação Profissional sobre a tomada de decisão e avaliar 

quais a formas mais satisfatórias de intervenção para diferentes populações atendidas 

(Faria e Taveira,2006). É a avaliação constante dos processos e resultados que levará ao 

desenvolvimento das intervenções e a uma compreensão dos tipos de limites e 

vantagens de cada uma delas, o que traz melhorias na assistência oferecida aos clientes 

(Spokane, 2004). 

 Deve-se ressaltar que o cenário atual é de mudanças. As rápidas e profundas 

transformações no mundo do trabalho nas últimas décadas alterou a forma como as 

carreiras são concebidas, resultando em um novo conjunto de desafios e demandas para 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

358 
 

o processo de Orientação Profissional (Savickas et al., 2009 ). No caso específico do 

Brasil, estas mudanças também foram acompanhadas por um movimento de expansão 

do ensino superior e pela implementação de políticas de ação afirmativa como as cotas 

raciais, por exemplo, que garantiram a possibilidade de acesso às universidades a 

inúmeras pessoas cujo sonho da carreira universitária era praticamente impossível no 

passado (Melo-Silva, Lassance & Soares, 2004).  

Atentos a estas transformações, Melo-Silva, Lassance e Soares (2004) salientam 

que muitas propostas de intervenção em Orientação Profissional têm tido suas 

demandas aumentadas, sobretudo nesta fase de transição entre ensino médio e ensino 

superior e, na mesma medida, cresce a necessidade de avaliar tais intervenções. Apesar 

de não se restringirem ao atendimento dos jovens vestibulandos os serviços de 

Orientação Profissional no Brasil atendem predominantemente esta camada da 

população.  As autoras apontam que, tradicionalmente, estes serviços realizam 

intervenções em pequenos grupos ou individualmente, com um número médio de 8 

sessões. O número de horas do atendimento varia entre nove e trinta horas. Na média, o 

processo completo é de quinze horas. Os estudos avaliativos destes tipos de intervenção 

no Brasil vêm demonstrando que a Orientação Profissional auxilia o cliente no que 

tange ao desenvolvimento da identidade vocacional, na maturidade para escolha 

profissional, no aumento do sentimento de segurança com relação à decisão 

profissional, no aumento de comportamentos exploratórios e no conhecimento sobre a 

realidade do mundo do trabalho. Estes dados se mostraram verdadeiros tanto em 

pesquisas que avaliaram os resultados de intervenção com pré e pós-teste como 

naquelas que avaliaram a percepção de ex-usuários e ex-estagiários de serviços de 

orientação profissional (Almeida & Melo-Silva, 2006; Alonso & Melo-Silva, 2013; 

Junqueira, 2010; Melo-Silva & Jacquemin, 2001; Moura, Sampaio, Gemelli, Rodrigues 

& Menezes, 2005).  

Whiston e Oliver (2005) advertem que o número de sessões, as avaliações e os 

testes usados durante o processo podem ser entendidos como variáveis que afetam a 

intervenção. A influência da variável de duração do atendimento foi investigada por 

Melo-Silva e Jacquemin (2001). Os pesquisadores compararam um atendimento em 

grupo operativo de 18 horas de duração (divididas em nove sessões) com outro de 30 

horas de duração (divididas em 10 sessões). Conclui-se que o atendimento em 18 horas 

distribuídas em nove sessões era suficiente para desenvolver a maturidade para escolha. 

Contudo, questões relativas ao autoconhecimento como o desenvolvimento do 
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autoconceito não eram suficientemente trabalhadas em apenas nove sessões de duas 

horas.  

Dentro dos esforços para o aprimoramento da eficiência das intervenções em 

Orientação Profissional é importante que se leve em conta as recentes mudanças no 

mundo do ensino e do trabalho e as novas demandas que se apresentam para o 

profissional desta área. Assim, é fundamental que o orientador se questione a respeito 

de como atuar de forma eficiente para garantir melhores condições de escolha (ou 

condições mais igualitárias de escolha) a um maior número de jovens.  Para tanto, a 

avaliação sistemática dos modelos de intervenção é imprescindível. 

 

Objetivo 

Este estudo tem como objetivo comparar os índices de abandono e a avaliação 

do atendimento feito por clientes de dois tipos de intervenção de grupo em Orientação 

Profissional com a finalidade de se avaliar de forma exploratória os limites e 

potencialidades de uma intervenção mais breve e intensiva.  

 

Método 

 

Participantes 

Foram analisados os índices de abandono e a escala de avaliação do atendimento 

de 168 participantes de ambos os sexos e com idade que variava de 16 a 30 anos (média 

de 18 anos) que foram atendidos pelo serviço de orientação profissional de uma 

universidade pública do interior de São Paulo nos anos de 2011 e 2013. Dentre os 

participantes 109 foram atendidos em uma modalidade de grupo que aqui é denominada 

de Grupo Estendido (G.E.) e 59 em uma modalidade denominada Grupo de Vivência 

Intensiva (G.V.I). Nos dois tipos de intervenção havia de 10 a 20 participantes por 

grupo. 

 

Grupo Estendido e Grupo de Vivência Intensiva 

O Grupo Estendido (G.E.) ocorre durante o primeiro semestre do ano e é 

caracterizado pela realização de sessões semanais (de 10 a 12 sessões) com duração de 2 

horas cada, totalizando no mínimo 20 horas de trabalho em grupo. Já o Grupo de 

Vivência Intensiva (G.V.I.) ocorre no segundo semestre do ano e surgiu como uma 

alternativa para o atendimento daqueles clientes que ficavam na fila de espera do 
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serviço durante o primeiro semestre ou por questões de incompatibilidade de horário 

com o serviço ou devido à dificuldade do serviço de absorver toda a demanda por 

atendimento.  O G.V.I. é caracterizado pelo atendimento realizado em dois sábados nos 

quais a intervenção é compactada em 10 horas de atividades. 

Os dois tipos de intervenção buscam realizar atividades relacionadas aos 

mesmos eixos temáticos. Entre eles destacam-se: autoconhecimento; reflexões sobre a 

escolha profissional; influência dos pais; conhecimento dos cursos e profissões; o 

mundo do trabalho, entre outros. Nos dois grupos também são aplicados testes e escalas 

que visam avaliar o grau de maturidade para escolha de carreira e a dimensão 

psicológica do interesse profissional. Entre os instrumentos utilizados destacam-se: a 

Escala de Maturidade para a Escolha Profissional (EMEP); o Teste de Fotos de 

Profissões (BBT-br) e a Avaliação dos Interesses Profissionais (AIP). Contudo, no 

G.V.I. se opta por atividades mais breves e busca-se encurtar e direcionar mais as 

discussões em grupo para que seja possível trabalhar todos os eixos temáticos nas 10 

horas de trabalho. Em ambos os grupos os participantes recebem uma devolutiva 

individual no final do processo. Porém, a devolutiva do G.E. é de 50 minutos para cada 

participante e do G.V.I é de 15 a 20 minutos. Ao final do atendimento nas duas 

modalidades os participantes respondem uma escala de avaliação do atendimento. São 

as respostas para esta escala que serão avaliadas no presente estudo. 

 

Instrumentos 

 A escala de avaliação do atendimento utilizada neste estudo possui 17 tópicos 

relativos ao atendimento em Orientação Profissional e pede para que os participantes 

atribuam notas de 1 a 5 (de péssimo a excelente, respectivamente) para cada um delas. 

Os tópicos presentes na escala são: (1) “O Tempo de Duração da Orientação 

Profissional/Vivência”; (2) “Distribuição das Atividades Realizadas”; (3) “Uso do 

EMEP”; (4) “Uso do BBT-Br (teste de fotos de profissões)”; (5) “Uso do AIP 

(Avaliação dos Interesses Profissionais)”; (6) “Uso da Técnica Critérios para Escolha 

Profissional”; (7) “Informações sobre a Carreira”; (8) “Informações sobre o Mercado de 

Trabalho”; (9) Item removido do estudo devido a erro de impressão da escala; (10) “As 

Reflexões em Grupo”; (11) “A Interação/Vínculo com Outros Integrantes do Grupo”; 

(12) “A Interação/Vínculo com os Estagiários”; (13) “A Competência dos Estagiários”; 

(14) “As Atividades Desenvolvidas Facilitaram a Minha Tomada de Decisão 

Profissional”; (15) “Tomei Consciência do Meu Processo de Escolha”; (16) “O Tipo de 
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Orientação Realizada Pode Ajudar Outras Pessoas” e (17) “Em síntese a Orientação 

Profissional/Vivência foi”.  

 

Procedimento de coleta de dados 

Os dados utilizados nesta pesquisa são provenientes dos prontuários de 

atendimento do Serviço de Orientação Profissional (SOP) da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP/USP). Este serviço é realizado por alunos 

do 9º semestre do curso de Psicologia desta universidade que atuam sob a supervisão da 

docente responsável pela área de Orientação Profissional. Foram tomados os cuidados 

éticos com relação ao uso dos dados para pesquisa, sendo que os participantes e os 

responsáveis legais por estes foram devidamente informados das considerações éticas e 

de sigilo e assinaram termo de consentimento livre e esclarecido na ocasião de sua 

inscrição no serviço. 

 

Procedimento de tratamento dos dados 

Para a analise dos índices de abandono da intervenção fez-se uso da estatística 

descritiva e para comparação estatística entre os resultados obtidos pelos grupos G.E. e 

G.V.I utilizou-se o teste não-paramétrico Wilcoxon-Mann-Whitney para amostras 

independentes. 

 

Resultados e Discussão 

A Tabela 1 apresenta a comparação entre o número de participantes e os índices 

de abandono do atendimento no G.E. e no G.V.I. nos anos de 2011, 2013 e total. Deve-

se ressaltar que abandono é utilizado neste estudo para descrever o participante que 

esteve presente em pelo menos uma sessão do grupo, mas não concluiu o processo de 

Orientação. 

Tabela 1.  Comparação do número de participantes e abandono (número e 

porcentagem) dos grupos G.E. e G.V.I nos anos de 2011, 2013 e total 
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Anos G.E G.V.I. 

 

Participantes Abandono Participantes Abandono 

2011 44 15 (34,09%) 30 1 (3,3%) 

2013 65 21 ( 32,31%) 29 6 (20,69%) 

Total 109 36 (33,03%) 59 7 (11,86%) 

 

 Nota-se que tanto em 2011 como em 2013 o número de participantes no G.E. foi 

maior do que no G.V.I.. Esta diferença pode estar relacionada com o fato de o G.E ter 

uma divulgação mais ampla junto à comunidade, pois as inscrições para o serviço são 

divulgadas na imprensa no primeiro semestre do ano. Chama atenção também o fato da 

porcentagem de abandonos ser consideravelmente maior no G.E do que no G.V.I. Este 

dado pode estar relacionado ao modelo de intervenção nos dois grupos, uma vez que 

para realizar todo o processo do G.E. o participante terá que comparecer as sessões por 

um período de 3 meses, enquanto no G.V.I o processo completo é oferecido em dois 

dias. Este tempo prolongado do processo no G.E. pode ser uma das variáveis que 

ajudam a compor os altos índices de abandono.  

Além disso, como ressalta Junqueira (2010), é comum que participantes com 

alto nível de determinação para escolha abandonem o processo antes do término do 

atendimento, provavelmente por se sentirem seguros quanto à decisão profissional, 

julgando que não mais precisam do auxílio oferecido no grupo. Com isso, deve-se 

considerar a hipótese de que é mais comum os participantes do G.E. se sentirem seguros 

para decidir antes do final do processo. A partir destes dados também é importante 

refletir sobre a capacidade dos adolescentes de firmar compromissos e almejar 

resultados em longo prazo, sendo que o interesse por “soluções” mais imediatas ou 

rápidas pode ser um padrão desta geração tão fortemente influenciada pelas novas 

tecnologias da informação. 

A partir da análise dos resultados das escalas de avaliação do atendimento do 

G.E. nota-se que todos os tópicos atingiram médias e medianas superiores a 4 (entre 

bom e excelente). Os tópicos que receberam melhores notas na escala foram: (12) “A 

Competência dos Estagiários”; (17) “Em Síntese a Orientação Profissional foi”, (2) “A 

Distribuição das Atividades”, (10) “As reflexões em Grupo”. Esta boa avaliação do G.E. 

pelos participantes corrobora com os dados apresentados na literatura que já havia 

comprovado a eficácia deste tipo de intervenção a partir de seus resultados e das 
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percepções positivas de ex-usuários e ex-estagiários (Almeida e Melo-Silva, ; Alonso & 

Melo-Silva, 2013;  Junqueira, 2010).  

A análise das escalas de avaliação do G.V.I. também demonstra que os 

participantes avaliaram a intervenção como um todo de forma muito positiva. Também 

neste caso todos os tópicos atingiram média e medianas superiores a 4 (entre bom e 

excelente). Neste caso, os tópicos que receberam as melhores avaliações foram: (12) “A 

Competência dos Estagiários”; (16) “O Tipo de Orientação Realizada Pode Ajudar 

Outras Pessoas”; (5) “Uso da EMEP”; (7) “Informações sobre a Carreira”. Nota-se que 

apesar do tempo reduzido do trabalho do grupo os participantes avaliaram 

positivamente a intervenção em todos os aspectos mencionados na escala o que sugere 

um bom nível de aceitação para esta modalidade de intervenção. Ressalta-se também a 

percepção dos participantes de que o tipo de orientação realizado pode ajudar outras 

pessoas. Percepção esta que provavelmente se fundamenta na sensação de que a 

orientação foi benéfica para eles próprios.  

Todavia, apesar de ambos os grupos terem atingido bons escores de avaliação, 

foi possível detectar algumas diferenças nas avaliações entre os grupos em alguns 

tópicos. Contudo, essa diferença só foi estatisticamente significativa em 8 dos casos. 

Esta comparação é apresentada na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Comparação entre as avaliações do G.E. e G.V.I nos tópicos com diferenças 

estatisticamente significativas (p < 0,05). 

 

Tópico G.E. G.V.I. p 

Média Mediana Média Mediana 

1 
Tempo de duração da orientação 

profissional/vivência 4,23 4 4,00 4 0,0447 

2 Distribuição das atividades 4,53 5 4,11 4 0,0006 

6 
Uso da técnica "Critérios Para Escolha 

Profissional" 4,49 5 4,24 4 0,0252 

11 
A Interação/Vínculo com os outros 

integrantes do grupo 4,34 4 4,02 4 0,0428 

12 A Interação/Vínculo com os estagiários 4,69 5 4,37 4 0,0099 

14 
As atividades desenvolvidas facilitaram 

a minha tomada de decisão 4,40 4 4,13 4 0,0469 

16 
O tipo de orientaçao realizada pode 

ajudar outras pessoas 4,56 5 4,51 5 0,0493 

17 
Em sintese, a orientação 

profissional/vivência foi 4,66 5 4,40 4 0,0162 
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Pode-se notar na Tabela 2 que G.E. obteve melhores avaliações nos tópicos (1), 

(2), (6), (11), (12), (14), (16) e (17). Isso demonstra que apesar de ambos os grupos 

terem sido bem avaliados, o G.E. foi considerado melhor em pelo menos oito critérios 

segundo a percepção dos participantes. Deve-se destacar principalmente a avaliação dos 

tópicos (1), (2), (11) e (12) que trazem questões relativas à duração e organização da 

intervenção e a interação/vínculo entre os participantes e destes com os estagiários. É 

bastante pertinente supor que o maior tempo de convívio entre o grupo (incluindo 

estagiários) propiciado pelo G.E. fortaleça o vínculo entre os integrantes do processo de 

orientação profissional o que, por sua vez, favorece os resultados intervenção. Porém, 

deve-se salientar que as diferenças apresentadas não são tão grandes o que reforça a boa 

avaliação atribuída ao G.V.I. e o potencial de ajuda oferecido por este tipo de 

intervenção. 

 

Conclusão 

A comparação das escalas de avaliação das intervenções em G.E e G.V.I 

demonstrou que os dois tipos de intervenção são bem avaliadas pelos participantes dos 

grupos o que indica uma boa aceitação das duas modalidades interventivas, bem como 

uma percepção dos usuários de que elas ajudam no processo de escolha profissional. 

Assim, o G.V.I pode-se configurar como uma boa estratégia para o atendimento de 

determinadas demandas em Orientação Profissional.  

Além disso, os dados demonstraram um alto índice de abandono da intervenção 

em G.E. em contraste com a intervenção em G.V.I. Isto pode indicar que a intervenção 

intensiva pode ser um fator que motiva o jovem a se engajar no processo de orientação 

profissional. Porém, outros estudos que avaliem os motivos destes abandonos se fazem 

necessários, bem como estudos que avaliem as intervenções intensivas sobre outras 

perspectivas que não apenas a avaliação do usuário, para que seja possível delimitar de 

maneira mais clara que tipo de demanda pode se favorecer desta intervenção em menos 

dias e horas e, também, quais são seus limites.  

Deve-se ressaltar que os dados também sugerem que os participantes tendem a 

reconhecer e avaliar de forma mais positiva uma intervenção não tão breve que 

possibilite um maior contato e integração entre os membros do grupo e uma 

possibilidade de aprofundamento de discussões e reflexões. Estes dados reafirmam a 

importância de estudos que avaliem os processos interventivos (Faria e Taveira, 2006; 

Melo-Silva, Lassance & Soares, 2004; Whiston & Buck, 2008), uma vez que 
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determinados tipos de atendimento em Orientação Profissional são mais indicados para 

algumas demandas do que para outras. Assim, é preciso que se conheça melhor quais 

são as demandas que se apresentam aos serviços de orientação profissional e quais tipos 

de intervenção seriam capazes de responder de forma eficiente e satisfatória a elas.  
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Introdução 

O estudo dos interesses profissionais se destaca no campo da orientação 

Profissional e de Carreira como um tema de grande relevância, tanto em situações de 

intervenção clínica quanto em pesquisas sobre o tema. A avaliação dos interesses 

profissionais pode ser realizada de diferentes maneiras, destacando-se o uso de 

instrumentos de avaliação de interesses. Tendo em vista a complexidade dos processos 

de escolha, tanto as teorias que embasam o estudo de tais processos e construtos 

envolvidos, quanto as atividades de intervenção e os instrumentos utilizados devem ser 

constantemente problematizados e avaliados. (Melo-Silva, Oliveira & Coelho, 2002).  

 Em relação aos processos de intervenção em Orientação Profissional, Melo-

Silva, Lassance e Soares (2004) apontam para a importância de se buscar o 

conhecimento das características pessoais do cliente e seus problemas, suas aptidões, 

interesses, personalidade, valores, atitudes, habilidades e capacidades, assim como a 

realidade socioeconômica e de mercado de trabalho no qual a pessoa que busca ajuda 

está inserida. Em tais processos, instrumentos de avaliação, utilizados em uma 

perspectiva dinâmica e integrativa, podem contribuir para a clarificação das inclinações 

e disposições para a escolha da carreira em pessoas que buscam auxílio para tal 

empreendimento.  

Neste estudo, destaca-se a avaliação dos interesses profissionais. Os interesses 

educacionais e vocacionais englobam um extenso conjunto de respostas e atividades que 

entrelaçam diversas esferas do comportamento humano, e são um componente relevante 

no desenvolvimento de carreira (Athanasou & Van Esbroeck, 2007). Neste campo de 
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estudo, encontram-se diversas definições do construto interesse, que pode ser entendido, 

entre outras formas, como preferências pessoais por comportamentos, situações e 

contextos nos quais as atividades ocorrem e com as consequências associadas às 

atividades preferidas (Su, Rounds & Armstrong, 2009).   

Atualmente, verifica-se a valorização da qualidade técnica dos instrumentos de 

avaliação psicológica, de forma que as novas perspectivas de avaliação, tanto no Brasil 

quanto a nível internacional, priorizam a qualidade do material de trabalho, a 

responsabilidade do profissional que o aplica e a credibilidade dos achados (Noronha, 

Freitas & Otatti, 2003). Em contexto nacional, as recomendações sobre a qualidade dos 

instrumentos de medida psicológica se refletem na ação do Conselho Federal de 

Psicologia que, por meio da Resolução CFP nº 02/2003), regulamenta o uso, a 

elaboração e comercialização de testes psicológicos no país.  

Tendo em vista a importância do estudo dos interesses profissionais por meio do 

uso de instrumentos de avaliação, bem como da relevância da aferição da qualidade 

técnica dos mesmos, este estudo objetivou avaliar as escolhas profissionais de 

estudantes de ensino médio e técnico, aferidas por meio de dois instrumentos de 

avaliação, o BBT-Br – Teste de Fotos de Profissões, formas masculina e feminina, e a 

AIP – Avaliação de Interesses Profissionais, ambos com favorecer favorável do CFP 

para comercialização e uso no Brasil. 

 Em relação aos instrumentos utilizados, aponta-se que o BBT-Br possuiu 

estudos de validação e adaptação ao contexto brasileiro, bem como outros que versam 

sobre sua qualidade técnica e adequação para uso em contextos clínicos, de escolha 

profissional, mudança de carreira e em contextos organizacionais (Pasian, Okino & 

Melo-Silva, 2007). Já a AIP, recentemente desenvolvida em contexto brasileiro, não 

dispõe de estudos descritivos ou normativos além do disponível no próprio manual.   

 

Método 

Participantes 

 A amostra deste estudo é composta por 231 participantes de escolas de nível 

médio, ensino regular e técnico, de uma cidade do interior do estado de São Paulo, 

sendo 75 do sexo masculino (32,5%) e 156 do sexo feminino (67,5%). São oriundos da 

escola de nível médio técnico 121 estudantes (52,4%) e 110 do ensino médio regular 

(47,6%). As idades dos participantes variaram de 16 a 55 anos (média 20,22 anos e 

desvio padrão 7,139).  
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Instrumentos 

 Os instrumentos utilizados nesta pesquisa são o BBT-Br – Teste de Fotos de 

Profissões, e a AIP – Avaliação de Interesses Profissionais.  

O BBT-Br consiste em uma técnica projetiva de avaliação psicológica, elaborada 

por Martin Achtnich (1971, 1991) composto por 96 fotos de pessoas exercendo 

atividades profissionais, e dispõe de duas versões, masculina e feminina. Permite avaliar 

as estruturas primárias e secundárias de interesse ou rejeição das atividades 

representadas nas fotos. Achtnich propôs a existência de oito fatores (atualmente 

nomeados radicais de inclinação) como elementos básicos que demostrariam as 

inclinações fundamentais de interesses dos indivíduos. São eles: fator W, caracterizado 

pela ternura, feminilidade, necessidade de estar a serviço; fator K, necessidade do uso 

da força física, dureza, agressividade; fator S, refere-se ao aspecto social subdividido 

em SH, que se refere à disponibilidade a ajudar e SE, dinamismo psíquico, necessidade 

por movimento e deslocamento; fator Z, necessidade de mostrar a si ou à sua obra, 

valorização da estética; fator V, objetividade, conhecimento, organização; fator G, 

relaciona-se às ideias, intuição, imaginação criadora; fator M, engloba matéria, 

substância, concreto; e fator O, necessidade de comunicar e nutrir, caracterizado pelas 

formas OR, sociabilidade por meio do contato verbal, necessidade de comunicar, e ON, 

relacionado a contextos onde há o contato com a alimentação, como cozinhar, nutrir. 

 Achtnich propôs que nenhuma profissão seria formada por um único fator, 

concebendo-as como multifatoriais, de forma que todas as fotos foram estruturadas para 

representar ao menos dois fatores (estrutura bifatorial), dispostos da seguinte maneira: 

um fator primário – representando a atividade apresentada – e um fator secundário – 

representativos dos objetos e instrumentos de trabalho (Pasian et al., 2007). 

A AIP, por sua vez, é um inventário de interesses profissionais, composto por 

200 questões, que propõe ao examinando que escolha uma atividade laboral específica 

entre duas alternativas apresentadas. Foi desenvolvida por Levenfus e Bandeira (2009) a 

partir da experiência de Levenfus no uso sistemático do LIP, de Carlos Del Nero em 

contextos de Orientação Profissional. As questões são divididas em 10 campos de 

interesses, quais sejam: campo A Físico/Matemático (CFM), Investigação do mundo 

físico e matemático, aplicação de leis e propriedades dos corpos; campo B 

Físico/Químico (CFQ), investigação do mundo físico, estudo dos fenômenos naturais; 

campo C Cálculos/Finanças (CCF), aplicação de regras para determinar quantidades, 

circunstâncias; cálculos, avaliação, investigação; campo D 
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Organizacional/Administrativo (COA), interesses por profissões de cunho 

empreendedor, comercial e empresarial; campo E Jurídico/Social (CJS), interesse pelo 

comportamento humano em nível grupal, amplamente social; campo F 

Comunicação/Persuasão, F (CCP), habilidade em potencial verbal de argumentação; 

campo G Simbólico/Linguístico (CSL), dividido em 1)  estudo de linguagens e 

línguas: potencial de comunicação de ideias e fatos por meio da escrita, e 2) mundo 

simbólico e potencial interpretativo: compreensão de letras e palavras, atribuição de 

significados aos objetos; campo H Manual/ Artístico (CMA), interesse pelo fazer 

artístico, gosto por trabalhos manuais; campo I Comportamental/Educacional (CCE), 

interesse pelo comportamento humano a nível individual ou grupal, de ordem 

emocional, educacional; e campo J Biológico/Saúde (CBS), interesse pelo corpo 

humano, animal, vegetal e microrganismos.  

 

Resultados e discussão 

Avaliando-se as análises correlacionais (correlação de Pearson, p≤0,05, 

considerando-se como correlações significativas valores ≥ 0,30) entre os dez campos de 

interesses da AIP e os oito fatores do BBT-Br, foram encontradas os dados apresentados 

a seguir.  

 

Tabela 1: Índices de Correlação de Pearson entre as escolhas da AIP e fatores do BBT 

na amostra total de estudantes do sexo masculino (n=75) 

Fatores Positivos Ponderados BBT-Br 

Campos 

AIP 
G V Z S O M K W 

A ,259
*
 ,367

**
 -,018 ,029 ,036 ,187 ,117 ,034 

B ,231
*
 ,236

*
 ,014 ,073 ,093 ,260

*
 ,073 ,200 

C ,096 ,252
*
 ,081 ,077 ,164 ,049 ,166 ,129 

D ,006 ,191 ,043 ,051 ,197 ,121 ,020 ,137 

E ,178 ,199 ,197 ,164 ,188 ,151 ,040 ,116 

F ,150 ,150 ,232
*
 ,184 ,323

**
 ,104 ,092 ,113 

G ,258
*
 ,243

*
 ,189 ,057 ,264

*
 ,225 ,057 ,131 

H ,331
**

 ,325
**

 ,276
*
 ,087 ,200 ,264

*
 ,009 ,128 

I ,197 ,193 ,170 ,171 ,228
*
 ,171 ,028 ,180 
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J ,246
*
 ,121 ,053 ,203 ,233

*
 ,208 ,030 ,215 

* Correlações significativas (p≤0,05) 

** Correlações significativas (p≤0,001) 

 

O apresentado na Tabela 1 indica que houve correlação significativa, para a 

amostra masculina total, entre o fator V, caracterizado pela objetividade e razão, e o 

campo A, relacionado ao pensamento lógico-dedutivo, à aplicação de leis e 

propriedades; também entre o fator O, definido pela oralidade, comunicação, nutrição e 

o campo F, ligado à habilidade verbal de argumentação e, por fim,  dos fatores G, que 

faz menção a elementos de criatividade, intuição e V(objetividade/razão) com o campo 

H, caracterizado pelo fazer artístico, pela observação da estética e das artes.   

A Tabela 2 e a Tabela 3 apresentam, os índices de correlação entre os dois 

instrumentos considerando-se o tipo de ensino médio – regular ou técnico – cursado 

pelos estudantes, para a amostra masculina.  

 

Tabela 2: Índices de Correlação de Pearson entre as escolhas da AIP e fatores do BBT 

nos estudantes do sexo masculino do ensino médio técnico (n=44). 

 

                Fatores Positivos Ponderados BBT-Br 

Campos 

AIP 
G V Z S O M K W 

A ,492
**

 ,440
**

 ,378
*
 ,142 ,153 ,307

*
 ,262 ,186 

B ,377
*
 ,267 ,337

*
 ,167 ,175 ,334

*
 ,086 ,305

*
 

C ,119 ,145 ,127 -,027 ,313
*
 ,047 ,039 ,219 

D ,034 ,030 ,172 -,032 ,320
*
 ,183 -,084 ,225 

E ,301
*
 ,091 ,268 ,105 ,295 ,189 -,016 ,164 

F ,139 ,032 ,202 ,118 ,453
**

 ,175 ,034 ,242 

G ,259 ,144 ,306
*
 ,095 ,371

*
 ,315

*
 -,058 ,336

*
 

H ,347
*
 ,328

*
 ,429

**
 ,162 ,345

*
 ,431

**
 ,053 ,424

**
 

I ,229 ,114 ,253 ,191 ,380
*
 ,299

*
 -,099 ,251 

J ,326
*
 ,073 ,237 ,164 ,332

*
 ,184 -,056 ,178 

* Correlações significativas (p≤0,05) 

** Correlações significativas (p≤0,01) 

 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

372 
 

Na amostra do sexo masculino do ensino técnico, como mostra a Tabela 2,  

observa-se que o fator G (criatividade/intuição) se correlacionou significativamente com 

os campos A, B, E, H e J, sendo que a relação mais forte se deu com o campo A 

(pensamento lógico-dedutivo, aplicação de leis e propriedades); o fator V 

(objetividade/razão) com campos A e H, também sendo mais forte a relação com o 

campo A; fator Z, relacionado à necessidade de mostrar a si ou à sua obra, valorização 

da estética, com campos A, B, G e H, de forma que houve maior intensidade da 

correlação com este último campo (fazer artístico, observação da estética e das artes); 

fator O, caracterizado pela necessidade de comunicar e nutrir, com campos C, D, F, G, 

H, I e J, a mais forte relação deste fator foi com o campo F (habilidade verbal de 

argumentação); fator M com campos A, B, G e H; e o fator W, caracterizado pela 

ternura, feminilidade, necessidade de estar a serviço, com campos B, G e H (fazer 

artístico, observação da estética e das artes) este último campo apresentando a 

correlação mais forte. Não foram encontradas correlações entre os fatores S e K com os 

campos da AIP.  

  

Tabela 3: Índices de Correlação de Pearson entre as escolhas da AIP e fatores do BBT 

nos estudantes do sexo masculino do ensino médio regular (n=31). 

Fatores Positivos Ponderados BBT-Br 

Campos 

AIP 
G V Z S O M K W 

A ,114 ,176 -,113 ,264 -,083 ,211 ,095 ,252 

B ,070 ,027 -,185 ,216 ,008 ,283 ,200 ,422
*
 

C ,136 ,380
*
 ,270 ,429

*
 -,081 ,110 ,526

**
 ,193 

D ,006 ,427
*
 ,037 ,340 ,000 ,053 ,298 ,181 

E -,030 ,354 ,148 ,258 ,034 ,101 ,130 ,086 

F ,175 ,331 ,290 ,270 ,133 ,001 ,178 -,022 

G ,408
*
 ,408

*
 ,292 ,190 ,084 ,101 ,019 -,017 

H ,381
*
 ,259 ,243 ,091 -,060 -,021 -,086 -,178 

I ,213 ,257 ,274 ,299 -,012 -,014 ,332 ,253 

J ,126 ,132 -,082 ,431
*
 ,075 ,314 ,267 ,445

*
 

* Correlações significativas (p≤0,05) 

** Correlações significativas (p≤0,001) 
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Na amostra do sexo masculino do ensino regular, como mostra a Tabela 3,  

observa-se que o fator G (criatividade/intuição) se relacionou aos campos G e H, a mais 

forte relação foi verificada com o campo G, relacionado ao estudo de linguagens e 

línguas e do mundo simbólico e potencial interpretativo; fator V com campos C, D, E, F 

e G, sendo que a correlação mais significativa se deu com o campo D, ligado à 

profissões de cunho empreendedor, comercial e empresarial; fator S com campos C, D e 

J, a mais forte com este último campo, definido pelo interesse pelo corpo humano, 

animal, vegetal e microrganismos; fator M, que engloba matéria, substância, concreto 

com o campo J; fator K, relacionado à necessidade do uso da força física, dureza, 

agressividade, com campo C, ligado à aplicação de regras para determinar quantidades, 

circunstâncias; fator W (ternura, feminilidade, necessidade de estar a serviço) com os 

campos B e J, sendo a correlação mais forte com este último campo. Não foi verificada 

correlação dos fatores Z e O com os campos da AIP.  

De maneira geral, verifica-se que as caracterizações dos campos da AIP e dos 

fatores do BBT-Br que se relacionaram positivamente, tanto na avaliação da amostra 

masculina geral, quanto na diferenciação por escola, justificam as associações 

encontradas. A Tabela 4, a Tabela 5 e a Tabela 6 apresentam os dados referentes à 

amostra feminina.  

 

Tabela 4. Índices de Correlação de Pearson entre as escolhas da AIP e fatores do BBT 

na amostra total de estudantes do sexo feminino (n=156) 

 

Fatores Positivos Ponderados BBT-Br 

Campos 

AIP 
G V Z S O M K W 

A ,418
**

 ,429
**

 ,245
**

 ,327
**

 ,208
**

 ,352
**

 ,526
**

 ,202
*
 

B ,413
**

 ,369
**

 ,197
*
 ,254

**
 ,235

**
 ,335

**
 ,433

**
 ,139 

C ,340
**

 ,348
**

 ,166
*
 ,231

**
 ,274

**
 ,095 ,178

*
 ,196

*
 

D ,379
**

 ,353
**

 ,289
**

 ,365
**

 ,395
**

 ,236
**

 ,198
*
 ,212

**
 

E ,477
**

 ,385
**

 ,328
**

 ,442
**

 ,432
**

 ,257
**

 ,266
**

 ,277
**

 

F ,324
**

 ,228
**

 ,331
**

 ,447
**

 ,396
**

 ,085 ,114 ,234
**

 

G ,392
**

 ,265
**

 ,400
**

 ,415
**

 ,275
**

 ,248
**

 ,294
**

 ,255
**

 

H ,164
*
 ,178

*
 ,472

**
 ,232

**
 ,143 ,277

**
 ,240

**
 ,300

**
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I ,354
**

 ,215
**

 ,275
**

 ,503
**

 ,467
**

 ,279
**

 ,218
**

 ,316
**

 

J ,395
**

 ,276
**

 ,251
**

 ,429
**

 ,330
**

 ,398
**

 ,283
**

 ,333
**

 

* Correlações significativas (p≤0,05) 

** Correlações significativas (p≤0,001) 

 

Já em relação à amostra feminina total, como mostra a Tabela 4 foram 

verificadas as seguintes associações: fator G (criatividade/intuição) com todos os 

campos, exceto o campo H, mostrando mais forte a relação com o campo E, relacionado 

ao interesse pelo comportamento humano em nível grupal, amplamente social; fator V 

(objetividade/razão) com campos A, B, C, D e E, a mais significativa correlação foi com 

o campo A (pensamento lógico-dedutivo, aplicação de leis e propriedades); fator Z 

(necessidade de mostrar a si ou à sua obra, valorização da estética) com campos E, F, G 

e H, a correlação mais forte se deu com o campo G (estudo de linguagens e línguas e do 

mundo simbólico e potencial interpretativo); fator S, que refere-se ao aspecto social, 

com todos os campos, exceto B, C e H, sendo a mais forte relação com o campo I, 

definido pelo interesse pelo comportamento humano a nível individual ou grupal, de 

ordem emocional, educacional; fator O (necessidade de comunicar e nutrir) com campos 

D, E, F, I e J, a mais forte correlação com o campo I; fator M, que engloba matéria, 

substância, concreto, com os campos A, B e J (interesse pelo corpo humano, animal, 

vegetal e microrganismos), a mais forte com o último campo citado; fator K, ligado à 

necessidade do uso da força física, dureza, agressividade com campos A e B, a 

correlação mais significativa com o campo A (pensamento lógico-dedutivo, aplicação 

de leis e propriedades); por fim, o fator W (ternura, feminilidade, necessidade de estar a 

serviço) apresentou relação com os campos H, I e J, a mais forte com o campo J.   

Quanto à diferenciação da amostra feminina em função da escola, as relações 

encontradas são apresentadas a seguir, na Tabela 5 e Tabela 6.  

 

 

Tabela 5. Índices de Correlação de Pearson entre as escolhas da AIP e fatores do BBT 

nos estudantes do sexo feminino do ensino médio técnico (n=77) 
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Fatores Positivos Ponderados BBT-Br 

Campos 

AIP 
G V Z S O M K W 

A ,433
**

 ,444
**

 ,370
**

 ,432
**

 ,252
*
 ,446

**
 ,583

**
 ,394

**
 

B ,416
**

 ,313
**

 ,314
**

 ,439
**

 ,327
**

 ,387
**

 ,460
**

 ,299
**

 

C ,402
**

 ,290
*
 ,168 ,197 ,159 ,162 ,225

*
 ,290

*
 

D ,363
**

 ,231
*
 ,204 ,320

**
 ,285

*
 ,223 ,174 ,197 

E ,454
**

 ,302
**

 ,340
**

 ,423
**

 ,427
**

 ,325
**

 ,279
*
 ,363

**
 

F ,370
**

 ,146 ,295
**

 ,407
**

 ,294
**

 ,113 ,091 ,218 

G ,349
**

 ,222 ,405
**

 ,380
**

 ,279
*
 ,282

*
 ,293

**
 ,323

**
 

H ,129 ,176 ,429
**

 ,261
*
 ,039 ,292

**
 ,232

*
 ,322

**
 

I ,368
**

 ,217 ,256
*
 ,526

**
 ,527

**
 ,344

**
 ,237

*
 ,330

**
 

J ,435
**

 ,287
*
 ,380

**
 ,566

**
 ,411

**
 ,454

**
 ,350

**
 ,408

**
 

* Correlações significativas (p≤0,05) 

** Correlações significativas (p≤0,001) 

 

Entre as estudantes da escola técnica, foram verificadas as seguintes associações: 

fator G (criatividade/intuição) com todos os campos, exceto o campo H, sendo mais 

forte a relação com o campo J (interesse pelo corpo humano, animal, vegetal e 

microrganismos); fator V (objetividade/razão) com campos A (pensamento lógico-

dedutivo, aplicação de leis e propriedades), B e E, a correlação mais significativa com o 

primeiro campo; fator Z (necessidade de mostrar a si ou à sua obra, valorização da 

estética) com campos A, B, E, G, H e J, a mais forte com o campo H (fazer artístico, 

observação da estética e das artes) ; fator S (aspecto social) com todos os campos, 

exceto E e H, a correlação mais significativa se deu com o campo J; fator O 

(necessidade de comunicar e nutrir) com campos B, E, I e J, a mais forte com o campo I 

(interesse pelo comportamento humano a nível individual ou grupal); fator M (matéria, 

substância, concreto), com campos A, B, E, I e J, a mais forte relação com este último 

campo; fator K (uso da força física, dureza, agressividade) com campos A, B e J, amais 

forte com o primeiro campo; e fator W (ternura, feminilidade, necessidade de estar a 

serviço) com campos A, E, G, H, I e J, a mais forte com o campo J.  

 

Tabela 6. Índices de Correlação de Pearson entre as escolhas da AIP e fatores do BBT 

nos estudantes do sexo feminino do ensino médio regular (n=79) 
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Fatores Positivos Ponderados BBT-Br 

Campos 

AIP 
G V Z S O M K W 

A ,240
*
 ,263

*
 -,173 -,002 ,003 ,049 ,330

**
 -,205 

B ,342
**

 ,362
**

 -,096 -,102 ,040 ,184 ,343
**

 -,137 

C ,262
*
 ,404

**
 ,120 ,239

*
 ,368

**
 -,036 ,088 ,070 

D ,284
*
 ,388

**
 ,287

*
 ,327

**
 ,463

**
 ,125 ,132 ,133 

E ,420
**

 ,386
**

 ,173 ,378
**

 ,363
**

 ,011 ,134 ,063 

F ,170 ,201 ,298
**

 ,446
**

 ,462
**

 -,077 ,058 ,179 

G ,350
**

 ,172 ,274
*
 ,380

**
 ,167 ,048 ,190 ,051 

H ,091 ,056 ,494
**

 ,107 ,183 ,180 ,188 ,217 

I ,264
*
 ,108 ,225

*
 ,427

**
 ,338

**
 ,094 ,108 ,242

*
 

J ,267
*
 ,161 -,048 ,170 ,158 ,252

*
 ,103 ,179 

* Correlações significativas (p≤0,05) 

** Correlações significativas (p≤0,001) 

  

No que diz respeito à amostra feminina proveniente do ensino médio regular, 

foram verificadas associações entre o fator G (criatividade/intuição) com os campos B, 

E e G, a mais forte com o campo E (interesse pelo comportamento humano em nível 

grupal, amplamente social); fator V (objetividade/razão) com os campos B, C, D e E, a 

mais forte com o campo C (aplicação de regras para determinar quantidades, 

circunstâncias); fator Z (necessidade de mostrar a si ou à sua obra, valorização da 

estética) com o campo H (fazer artístico, observação da estética e das artes); fator S 

(aspecto social) com os campos D, E, F, G e I, a mais forte com o campo E; fator O 

(necessidade de comunicar e nutrir) com campos C, D, E, F e I, sendo a mais forte com 

o campo C; e fator K (uso da força física, dureza, agressividade) com campos A e B, a 

mais forte com este último campo, caracterizado pela investigação do mundo físico, 

estudo dos fenômenos naturais. Não foram verificadas correlações entre os fatores M e 

W com os campos da AIP.  

De maneira geral, na maioria das correlações encontradas entre os fatores do 

BBT-Br e da AIP, as definições operacionais dos respectivos campos e fatores fornece 

elementos que clarificam a verificação de correlação entre eles. 
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Considerações finais  

Os dados obtidos permitem avaliar as diferenças nos perfis de escolhas dos 

estudantes participantes do estudo. No caso da amostra masculina, a análise dos dados 

em conjunto demonstrou a existência de correlação somente entre três fatores do BBT-

Br e três campos da AIP. Ao verificar-se, por sua vez, os resultados diferenciados por 

escola, nota-se que a separação entre os tipos de ensino fez com que as correlações que 

foram verificadas ficassem mais claras. Além disso, observa-se, também, as diferenças 

de escolhas entre os estudantes; no caso do ensino técnico, os fatores S e K, do BBT-Br, 

não se relacionaram, enquanto no ensino médio regular, não houve relação entre os 

campos da AIP com os fatores Z e O.  

Já em relação à amostra feminina, pode-se verificar a influência das escolhas das 

estudantes do ensino técnico nos resultados encontrados. Ao avaliar-se os dados em 

conjunto, nota-se a existência de correlação entre os dez campos da AIP e os oito fatores 

do BBT-Br, da mesma forma que ocorre ao se verificar somente os dados das estudantes 

da escola técnica, ao passo que entre as estudantes do ensino médio regular, não foi 

verificada correlação entre os fatores M e W do BBT-Br com os campos da AIP.     

A partir da avaliação das correlações entre os campos da AIP e os fatores do 

BBT-Br, pode-se verificar a existência de correlações positivas entre os campo e fatores 

dos referidos instrumentos. Essa inferência demonstra evidências de validade de 

construto dos instrumentos que, apesar de possuírem distintos referenciais teóricos, se 

propõem a medir o mesmo construto. Nesse sentido, este trabalho contribui para o 

aprimoramento dos referidos materiais de testagem psicológica utilizados. 

Este trabalho não pretende esgotar as possibilidades de avaliação e interpretação 

dos resultados obtidos, mas permite demonstrar a possibilidade de associação dos 

instrumentos utilizados e também iniciar o levantamento de características de escolhas e 

interesses profissionais das populações estudadas.  
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Introdução 

A Orientação Profissional surge como campo teórico e prático entre o final do 

século XIX e início do século XX, nos Estados Unidos com o americano Frank Parsons, 

que criou um modelo de intervenção para inserir os homens jovens americanos no 

mercado de trabalho, visando o ajustamento entre indivíduo e ocupação (Ribeiro & 

Uvaldo, 2011). Segundo Duarte, Bardagi e Teixeira (2009), o modelo de intervenção de 

Parsons era baseado na abordagem traço-fator em conjunto com a abordagem 

psicométrica, desenvolvendo-se assim, testes psicológicos de aptidão, interesses e 

personalidade (Ribeiro & Uvaldo, 2011). Dessa forma, a Orientação Profissional, em 

seus primórdios, desenvolvia-se atrelada à avaliação psicológica. 

  No contexto brasileiro, a Orientação Profissional, mais conhecida como 

Orientação Vocacional (OV), ficou historicamente marcada por ser uma prática voltada 

ao jovem de classe média e alta, que desejava ingressar num curso superior e tinha 

dúvidas com relação a essa escolha. Os principais profissionais envolvidos nesse 

processo eram os psicólogos e pedagogos e a Orientação Profissional era desenvolvida 

na maioria dos casos em escolas e no consultório particular (Ribeiro, 2003). 

 Atualmente a Orientação Profissional no Brasil tem sido realizada por diversas 

abordagens, apresentando características próprias e utilizando-se de diferentes 

procedimentos técnicos. Apesar de distintas, pode-se dizer que essas abordagens têm em 

comum o fato de priorizarem a relação homem-trabalho, seja ela na escolha dos estudos 

a seguir, dos conflitos que surgem no desempenho do papel profissional ou ainda no que 

diz respeito à reorientação ou planejamento de carreira (Soares, 1999). 

 A atuação do orientador profissional tem sido baseada em diferentes referenciais 
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teóricos, como a abordagem psicodinâmica, a abordagem gestáltica, psicodramática, 

desenvolvimentista, psicanalista, sócio-cognitiva, dentre outras (Soares, 1999). Há 

vários métodos para a atuação do orientador profissional, como entrevistas, dinâmicas 

de grupo e avaliações psicológicas como testes de inteligência e aptidão, inventários de 

interesse e técnicas projetivas. Essas técnicas visam aprimorar o processo de orientação 

profissional, buscando sempre ter uma melhor compreensão das necessidades, 

motivações e inclinações profissionais do orientando (Okino at al, 2003). 

 Mas, para que a utilização de instrumentos de avaliação psicológica colabore 

com o processo de Orientação Profissional é necessário que o orientador tenha um vasto 

escopo para a compreensão e aplicação correta dos instrumentos. Além disso, a 

avaliação psicológica deve ser vista de uma perspectiva cultural (Fouad; Walker, 2005), 

sendo necessário considerar a cultura específica em que a avaliação se realiza, isso é, 

identificar as singularidades e o contexto na qual o indivíduo está inserido (Duarte, 

Bardagi, Teixeira, 2011). 

 Quando o instrumento de avaliação psicológica apresenta um constructo sólido e 

o orientador tem conhecimentos adequados sobre a teoria e a aplicação do instrumento, 

o conjunto de benefícios que este pode trazer para o indivíduo e para a sociedade são 

muitos. Watson, Duarte e Galvin (2005) pontuam que as consequências da avaliação 

podem ser úteis para implementação de procedimentos nos processos de tomada de 

decisão quando esta é bem documentada e bem comunicada. Além de, ter domínio sobre 

as teorias e técnicas que envolvem as avaliações psicológicas, o orientador precisa estar 

consciente sobre a forma de manejar esses resultados na entrevista devolutiva com o 

orientando. De modo que, este possa vir a ter uma compreensão sobre todo o processo 

de orientação inclusive a funcionalidade e motivo da aplicação das avaliações 

psicológicas, sendo, o cliente percebido como o principal utilizador dos resultados do 

processo avaliativo e a ele cabendo tomar uma decisão consciente e autônoma sobre sua 

escolha - um dos princípios éticos da área da orientação profissional. 

 No Brasil, foram realizados estudos de revisão com o intuito de analisar os 

principais instrumentos comercializados na avaliação dos interesses profissionais 

(Noronha; Freitas & Ottatti, 2003) e na área de avaliação psicológica, os resultados 

mostraram grande predomínio da utilização de técnicas não padronizadas (Melo-Silva, 

2003). Assim, estudos revelam que, a área de Orientação Profissional, no cenário 

brasileiro, ainda necessita avançar no que diz respeito à avaliação psicológica (Duarte, 

Bardagi & Teixeira, 2011). Entretanto, existem instrumentos no Brasil que oferecem o 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

381 
 

respaldo técnico científico com técnicas validadas.  Na área da Orientação Profissional, 

a maioria destes instrumentos pertence a três grandes áreas da avaliação: interesses, 

personalidades e condições para escolha (Melo-Silva et al., 2003; Sparta et al; 2006).  

 Os interesses profissionais têm sido o conceito mais avaliado na área da 

Orientação Profissional (Hansen, 2005). O constructo interesse tem diferentes 

definições analisado por distintas abordagens, Scheeffer (1987), afirmou que na 

Psicologia “[…] o termo (interesses) tem sido utilizado com frequência para indicar 

uma atitude de atenção - atenção seletiva - quando resulta em um prazer o objeto dessa 

atenção”. 

 No contexto da Orientação Profissional o constructo interesse tem sido estudado, 

mais especificamente, a área de interesses de profissionais (Leal, 2013) com a aplicação 

de inventários de interesses nos orientandos visando contribuir com o processo de 

Orientação Profissional. Os interesses são um assunto estudado e discutido por diversos 

autores, como Athanasou e Van Esbroeck (2007) que definiram o constructo como 

gosto, indiferença e desagrado em relação as atividades vocacionais, já para Holland 

(1997) os interesses são uma expressão da personalidade do sujeito. Para Savickas 

(1999a), baseado na teria de Super, os interesses tem sua origem relacionada a quatro 

aspectos: hereditariedade, ambiente, habilidade e personalidade. 

 A importância do constructo interesses dentro da Orientação Profissional e de 

Carreira está diretamente relacionada com o fato de que as pessoas que trabalham 

dentro da sua área de interesse se sentem mais recompensadas (Fracalozzi, 2014). 

Autores como Athanasou e Van Esbroeck (2007) vêm a colaborar com essa ideia, assim 

como Holland (1997), que afirma que quando existe uma congruência entre os 

interesses e a ocupação ocorre uma maior satisfação e realização do sujeito com o seu 

trabalho. Assim, segundo Fracalozzi (2014), a clarificação dos interesses pode favorecer 

a promoção de saúde em geral, e a adaptabilidade da carreira em particular. 

  Como citado, além dos interesses profissionais, as condições para a escolha, 

mais especificamente, a maturidade para a escolha ou a maturidade vocacional têm sido 

recorrentemente estudadas na área de Orientação Profissional e de Carreira (Duarte, 

Bardagi & Teixeira, 2011). A maturidade vocacional refere-se a prontidão do sujeito 

para lidar com as questões vocacionais e relaciona-se a um conjunto de competências 

relativas ao processo de escolha da carreira, como autonomia, recursos exploratórios 

para a tomada de decisão e perspectiva temporal do futuro. Segundo Fracalozzi (2014) o 

termo maturidade de carreira pode variar dependendo do autor. Super, por exemplo, 
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utilizava o termo maturidade de carreira, para destacar o aspecto desenvolvimentista do 

conceito. 

 De acordo com Junqueira (2010) o conceito de maturidade para carreira surge na 

década de 50, com a Teoria Desenvolvimentista da Psicologia Vocacional, na qual a 

preocupação dos orientadores passa a ser além do que se escolhe, mas como se escolhe, 

levando em consideração a maturidade vocacional do sujeito no momento da escolha. 

Super (1983a) identificou alguns problemas no sistema tradicional de avaliação, que se 

baseava no princípio que todos os estudantes tinham um mesmo nível de maturidade 

vocacional. Entretanto, a prática demonstrava que os estudantes tinham diferentes níveis 

de maturidade vocacional. 

  No cenário brasileiro a maturidade vocacional passa a ser mais estudada depois 

do surgimento das concepções de Super (1996 b) e dentro do modelo clínico de Rodolfo 

Bohoslavsky (1991). Essas abordagens consideram que os instrumentos de maturidade 

vocacional podem ajudar a ampliar o diagnóstico do orientador (Sparta et al, 2006). 

 Assim, o principal objetivo da Orientação Profissional é auxiliar o orientando na 

clarificação de suas características pessoais que estão relacionadas às profissões ou 

atividades do mundo ocupacional e do lazer (como interesses e habilidades) e intervir a 

respeito de processos psicológicos que estejam atrapalhando a tomada de decisão de 

carreira (Savickas, 2004b), para conseguir esse objetivo o orientador profissional pode 

fazer uso de diversos recursos, como a entrevista clínica, a observação naturalística ou 

em situação estruturada, análises funcionais, avaliações psicológicas. As avaliações 

psicológicas podem ajudar no processo diagnóstico do orientando, entendendo 

diagnóstico como “compreender para formular uma estratégia relativa ao processo de 

facilitar a escolha de uma profissão” (Oliveira, 2000 p.276). 

 

Objetivo  

O presente trabalho objetiva descrever a colaboração das técnicas de avaliação 

psicológica, especificamente a EMEP e o BBT-Br, no processo de Orientação 

Profissional, por meio do estudo de caso de um grupo de adolescentes atendidos em um 

serviço escola de uma universidade pública. 
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Método 

 

Participantes 

 Neste estudo, foram analisados os registros de atendimento de nove ex-clientes 

do Serviço de Orientação Profissional (SOP) da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras da Universidade de São Paulo (FFCLRP/USP), sendo seis do sexo feminino e 

três do sexo masculino, provenientes de escolas da rede pública e privada. Os 

adolescentes foram atendidos no ano de 2012, na modalidade grupo. 

  

 Instrumentos 

   (1) Teste de Fotos de Profissões – BBT-Br (Jacquemin, 2000; Jacquemin et al., 

2006). É um teste de características projetivas, composto por 96 fotos de profissionais 

em atividades de trabalho, cujo objetivo é a clarificação da inclinação profissional, por 

meio da identificação de motivações conscientes e inconscientes dos indivíduos 

(Shimada, Oliveira, Risk, Saviolli & Melo-Silva, 2013). O instrumento é caracterizado 

por oito fatores de inclinação, identificados pelas letras W (necessidades relacionadas a 

tocar, exibir ternura, calor humano, atenção ao corpo); K (necessidades ligadas ao uso 

da força física e de materiais resistentes), S - subdividido em: Sh (necessidades de 

caráter social) e Se (necessidade de dinamismo, mudança e autonomia), Z (necessidades 

relacionadas com a exibição e senso estético), V (necessidade do uso da inteligência, 

raciocínio, conhecimento), G (necessidades ligadas ao uso da imaginação, intuição e 

ideias), M (necessidades relacionadas a coisas manuais e a possessividade) e O - 

subdividido em On (necessidades ligadas ao nutrir, alimentar) e Or (necessidade de 

contato interpessoal, de se comunicar) (Duarte, Bardagi & Teixeira, 2011). O BBT-Br 

apresenta propriedades psicométricas satisfatórias (Jacquemin, 2000, Noce, 2008, 

Okino, 2009) e encontra-se aprovado pelo Sistema de Avaliação dos Testes 

Psicológicos (SATEPSI).  

 (2) Escala de Maturidade para Escolha Profissional – EMEP (Neiva, 1999). É 

um instrumento do tipo likert de 5 pontos, composto por 45 itens, cujo objetivo é avaliar 

a maturidade para a escolha profissional de jovens que estão no ensino médio. A EMEP 

está aprovada pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (SATEPSI) e 

apresenta cinco subescalas: (a) determinação, (b) responsabilidade, (c) independência, 

(d) autoconhecimento e (e) conhecimento da realidade educativa e socioprofissional, 

que expressam atitudes e conhecimentos necessários para atingir a maturidade para a 
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escolha profissional (Neiva 1999). Os resultados são apresentados em oitos categoria: 

muito inferior (I-), inferior (I), médio inferior (MI), médio (M), médio superior (MS), 

superior (S) e muito superior (S+), para cada subescala e para a maturidade total. O 

instrumento possui boas evidências psicométricas ( Neiva, 1999) e pode ser usado para 

avaliar a necessidade de Orientação Profissional de jovens, identificar quais dimensões 

necessitam ser trabalhadas durante o processo de intervenção, como também, a 

evolução do orientado após o processo de intervenção e a própria intervenção podendo 

ser utilizada no início e ao final do processo de Orientação Profissional (NEIVA, 1999).  

 (3) Resumo de Atendimento. É um instrumento desenvolvido pelo Serviço de 

Orientação Profissional da USP, coordenado pela Profa. Dra. Lucy Leal Melo-Silva. O 

Resumo de Atendimento é preenchido pelo estagiário ao final do processo de 

Orientação Profissional, com informações relativas à modalidade de atendimento, ao 

número de sessões realizadas, as possíveis decisões de carreira tomadas e a conclusão 

do atendimento.  

 

Procedimentos 

Para o presente estudo, foram utilizadas informações que constam no Banco de 

Dados do Serviço de Orientação Profissional, previamente coletadas pelos psicólogos 

estagiários que atenderam os clientes no período em estudo. Desta forma, a estratégia de 

coleta consistiu na organização e sistematização dos documentos que compõe os dados 

focalizados neste trabalho. Inicialmente, realizou-se um levantamento dos protocolos do 

BBT-Br e da EMEP dos adolescentes, passando para a consulta aos Resumos do 

Atendimento, verificando-se ainda se os clientes apresentavam a autorização para a 

utilização dos dados em pesquisas. 

Sobre o processo de Orientação Profissional, cumpre destacar que os nove 

participantes foram atendido na modalidade grupal, sendo que os encontros ocorriam 

semanalmente, tendo cerca de duas horas de duração. O processo constituiu-se de cerca 

de doze sessões, abrangendo os temas: escolhas, estudo, vestibular, autoconhecimento, 

informação sobre as diversas carreiras, acesso ao estudo de nível superior e mercado de 

trabalho (Melo-Silva, 2005). O BBT-Br foi administrado na metade do processo e a 

aplicação da EMEP foi realizada no início e ao final da intervenção. 

Quanto aos procedimentos de análise, os dados foram preliminarmente 

organizados de acordo com os referenciais técnicos dos instrumentos utilizados. Os 

dados da EMEP foram sistematizados, considerando-se os resultados pré e pós 
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intervenção. Dentre o amplo conjunto de dados obtidos por meio do BBT-Br, foram 

selecionados para fins deste estudo os radicais principais das estruturas de inclinação 

profissional dos participantes, além das cinco fotos preferidas. Quanto aos dados 

referentes ao registro de atendimento dos adolescentes, foram utilizadas informações 

sobre as decisões de carreira. A análise dos dados consistiu em verificar: (a) se houve 

diferenças nos resultados sobre a maturidade para a escolha profissional, antes e após o 

processo de atendimento; e (b) se os resultados sobre os interesses profissionais são 

coerentes com as decisões de carreira dos participantes, discutindo os achados com base 

na literatura sobre Orientação Profissional.  

 

Resultados e Discussão 

Escala de Maturidade Para Escolha Profissional – EMEP em fase pré e pós 

Orientação 

 Durante o processo de Orientação Profissional, foi administrada a Escala de 

Maturidade Para Escolha Profissional – EMEP, em dois momentos: na entrevista inicial 

com os clientes e no último encontro grupal. A Tabela 1 ilustra os resultados obtidos 

pelos participantes nas subescalas propostas pelo instrumento.  

 

Tabela 1: Resultado da maturidade para a escolha profissional, antes e após, a 

intervenção. 

Subescalas EMEP 

Clientes Intervenção Det. Resp. Ind. Auto. C. Real. Mat. total 

(1)  
Pré I MI M MI M MI 

Pós MS MI MS M MS M 

(2)  
pré MI M M MI I MI 

pós M MS M M MI M 

(3) 
pré I I MI MI I I 

pós M MI M M M M 

(4) 
pré M M M I I MI 

pós M M M I I MI 

(5) 
pré MI MI S MI MI MI 

pós I MI MS MI M M 

(6) pré I- MS M I- M M 
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pós M M M M S M 

(7) 
pré I S M M M MI 

pós I S MI MI MI MI 

(8) 
pré I I M M M I 

pós MI I MI M M MI 

(9) 
pré M M M MS M M 

pós MI M M M M M 

Nota: Det: determinação, Resp: responsabilidade, Ind: independência, Auto: autoconhecimento 

e C. Real: conhecimento da realidade educativa e socioprofissional; I-: muito inferior I: inferior, 

MI: médio inferior, M: médio, MS: médio superior, S: superior, S+: muito superior. 

 

No que tange a maturidade total, observa-se que os resultados da presente 

amostra, estão em consonância com os achados de Junqueira (2010), com o predomínio 

de clientes com níveis de maturidades abaixo da média, no momento pré-intervenção. 

Este resultado segundo a referida autora condiz com o esperado para amostras clínicas, 

com a maior procura pelo serviço de pessoas que apresentam menor maturidade para a 

escolha profissional, e que, portanto, necessitam de Orientação Profissional. 

Em relação aos resultados das subescalas, observa-se que a maior parte da 

amostra, no momento pré-intervenção, apresenta níveis de maturidade abaixo da média 

nas subescalas determinação, que se refere ao quanto o sujeito se encontra decido em 

relação à escolha, na subescala autoconhecimento, relativa à consciência de elementos 

internos importantes para a escolha profissional e na subescala responsabilidade, que diz 

respeito ao quanto o sujeito está envolvido com a escolha e empreendendo ações para 

efetiva-la. Esses resultados, oferecem pistas para a intervenção em Orientação 

Profissional, no sentido de trabalhar temas que possam promover o desenvolvimento 

dessas atitudes e conhecimentos, colaborando dessa forma, para escolha. Nas 

subescalas, Independência, referente ao grau de autonomia que a pessoa possui para a 

realização da escolha, e na subescala Conhecimento da realidade educativa e 

socioprofissional, que diz respeito a conhecimentos sobre o mercado de trabalho e 

instituições educacionais, por exemplo, houve o predomínio de maturidade no nível 

médio.  

 Nos resultados pós- intervenção observou-se nas subescalas, o predomínio de 

clientes que alcançaram um nível médio de maturidade. Foi observado também, que 

poucos clientes alcançaram níveis de maturidade acima da média e que alguns 

apresentaram graus de maturidade inferiores, na pós-intervenção, comparados aos 
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pontuados na pré-intervenção. Este resultado que inicialmente pode parecer um 

contrassenso, na realidade, pode ser visto como uma avaliação mais acurada da 

maturidade. Ao participar da intervenção e refletir sobre atitudes que circunstanciam o 

momento da escolha profissional e obter conhecimentos si e sobre o mundo sócio-

laboral, alguns clientes podem ter adquirido uma melhor compreensão sobre os 

elementos necessários a realização da escolha e, portanto, reavaliado a sua maturidade. 

  De modo geral, os resultados da comparação pré e pós-intervenção revelam 

que, o grau de maturidade para escolha profissional do grupo aumentou, conforme o 

esperado. Este resultado corrobora a afirmação de Melo-Silva, Oliveira e Coelho (2002) 

sobre a Orientação Profissional apurar a maturidade para a escolha profissional, com a 

ampliação da determinação, do autoconhecimento, do conhecimento da realidade 

profissional e da autonomia para a realização da escolha. Além disso, o predomínio de 

um nível médio de maturidade após a intervenção, na maior parte dos clientes, sugere 

que, apesar da maturidade ter aumentado, ela se encontra em um nível semelhante ao 

padrão esperado, conforme o referencial normativo de Neiva (1999).  

 

Teste de Fotos de Profissões - BBT-Br e decisões de carreira  

 

Os resultados do BBT-Br são apresentados na Tabela 2; mais especificamente, 

apresenta-se os três fatores primários e secundários mais escolhidos positivamente, bem 

como as cinco fotos preferidas de cada participante. Além disso, também são elencadas 

as decisões de carreira dos adolescentes atendidos, registradas no Resumo de 

atendimento com base na entrevista final. 

 

 

Tabela 2: Resultados do BBT-Br e decisões de carreira dos participantes. 
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Sujeito Fatores mais 

escolhidos 

Fotos preferidas Decisão de 

carreira 

(1) S Z W 

w z s 

 

11 (Sk) – Enfermeira; 65 (S’w) – Pediatra; 77 

(S’z) – Aeromoça; 79 (V’z) – Arquiteta; 81 (S’v) 

– Alpinista 

 

Design de 

interiores 

 

(2) 

 

O W Z 

w g o 

 

03 (Sw) – Professora maternal; 17 (Ws) – 

Musicoterapeuta; 48 (Og) – Repórter; 64 (Oo) – 

Balconista de bar; 88 (G’g) – Escritora 

 

Psicologia 

 

(3) 

K G V 

o g v 

 

72 (G’k) – Advogado; 82 (Z’v) – Diplomata; 94 

(Z’o) – Apresentador de TV; 95 (V’o) – 

Empresários em reunião 

 

Direito 

 

(4) 

 

 

G W S 

w o m 

 

03 (Sw) – Professora maternal; 08 (Ow) – Mãe 

com criança; 68 (G’w) – Psicóloga infantil; 85 

(S’g) – Psicoterapeuta; 96 (G’o) – Conferencista 

Fisioterapia 

Fonoaudiologia 

 

 

(5) 

 

 

S G K 

m k s 

10 (Kk) – Lutadora de karatê; 71 (V’k) – Oficial 

de Exército; 72 (G’k) – Advogada; 73 (S’s) – 

Cooperante ao desenvolvimento; 77 (S’z) – 

Aeromoça  

 

Carreira militar 

Direito 

 

 

(6) 

 

Z G S 

k z o 

12 (Zk) – Atleta; 44 (Zg) Publicitária; 73 (S’s) 

Cooperante ao desenvolvimento; 86 (Z’g) Atriz;   

94 (Z’o) Apresentadora de TV 

 

Jornalismo 

 

(7) 

S O G 

m w v 

08 (Ow) – Mãe com criança; 11 (Sk) – 

Enfermeira; 65 (S’w) – Pediatra; 89 (S’m) – 

Veterinária; 93 (S’o) – Fonoaudióloga 

 

Medicina 

Veterinária 

 

(8) 

O Z K 

g k s 

14 (Gk) – Delegado de polícia; 19 (Ss) – 

Bombeiro; 26 (Kz) – Boxeador; 42 (Kg) – 

Policial; 94 (Z’o) – Apresentador de TV  

 

Medicina 

Veterinária 

 

(9) 

 

G S V 

o w g 

03 (Sw) – Enfermeiro; 46 (Gg) – Estudante, 67 

(V’w) – Diretor de produção têxtil, 95 (V’o) – 

Empresários em reunião, 96 (G’o) – Filósofo – 

Orador 

Direito 

Medicina 

 

É possível observar, na Tabela 2, que seis participantes realizaram uma escolha 

de carreira, optando por um curso de Ensino Superior ao final do processo de 
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Orientação Profissional. Os outros três adolescentes, ao término do atendimento, ainda 

se encontravam em dúvida entre duas profissões. 

 Com relação aos resultados do BBT-Br, observou-se que estes, em oito 

participantes, foram condizentes com as decisões realizadas ou possibilidades de 

escolhas profissionais; ou seja, pode-se inferir que o instrumento forneceu bons 

indicativos sobre os interesses vocacionais desses adolescentes. Sobre as cinco fotos 

preferidas do teste, é interessante notar que estas evidenciaram as escolhas profissionais: 

o adolescente elegeu, como preferidas, imagens que podem representar a opção de 

carreira realizada; ainda, as cinco fotos favoritas também reforçaram os fatores 

principais das estruturas de inclinação profissional. 

 Dentre o grupo estudado, verificou-se apenas um caso em que os resultados do 

BBT não parecem evidenciar tão claramente a escolha realizada, principalmente no que 

se refere às cinco fotos preferidas. O sujeito 13, ao final do processo de Orientação 

Profissional, optou pelo curso de Medicina Veterinária. Sua estrutura de inclinação 

apresentou com fatores primários principais O, Z e K, indicando interesses relacionados 

à oralidade (comunicação ou nutrição), necessidade de reconhecimento (de si ou de seu 

trabalho), e também evidencia interesse por atividades que envolvam força física ou 

psíquica (aspectos de obstinação, agressividade). Já a estrutura de inclinação secundária 

evidencia características mais próximas à profissão escolhida pelo adolescente; os 

fatores g, k e s, o que indica interesse por ambientes de trabalho relacionados ao estudo 

e pensamento abstrato, objetos de trabalho pesados, e também caracterizados pelas 

relações interpessoais ou de ajuda. 

Nesse caso, evidencia-se a importância da etapa qualitativa do BBT-Br, que 

possibilita elucidar outros aspectos além dos dados quantitativos das estruturas de 

inclinação (Achtnich, 1991). A análise das associações que o adolescente realizou sobre 

as fotos escolhidas positivamente, bem como da narrativa elaborada sobre as imagens 

preferidas (além dos aspectos já observados e trabalhados durante o processo de 

atendimento), poderiam fornecer mais indicações sobre as motivações conscientes e 

inconscientes do orientando. 

 

Conclusão 

A utilização de instrumentos de avaliação psicológica, na área da Orientação 

Profissional, como o BBT e a EMEP, tem se mostrado recursos úteis ao trabalho do 

orientador. O BBT por auxiliar na clarificação das inclinações profissionais, como 
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demonstrado nos casos apresentados, com a correspondência entre a decisão e os fatores 

de inclinação profissional apontado pelo teste e a EMEP por apresentar indicativos de 

atitudes e conhecimentos da maturidade que devem ser trabalhados durante o processo 

de Orientação Profissional. Salienta-se que as contribuições desses instrumentos vão 

além das apresentadas neste estudo de caso e que dentre suas limitações, está o recorte 

realizado para a análise. No entanto, espera-se ter contribuído para a produção do 

conhecimento, acerca dos instrumentos de avaliação psicológica utilizados em contextos 

de orientação para a carreira. 
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1.  Introdução 

A origem histórica das primeiras práticas em Orientação Profissional relaciona-se às 

necessidades mercadológicas que surgiram com o advento da Revolução Industrial. 

Desde então, o mercado de trabalho passou por inúmeras mudanças e encontra-se 

em constante transformação (Sparta, Bardagi & Teixeira, 2006). A competitividade é 

cada vez mais intensa, e com a rapidez com que o mercado se transforma, a importância 

do trabalhador passa a estar mais relacionada à suas competências individuais. É através 

de seu perfil profissional que o indivíduo negocia sua participação no mercado de 

trabalho (Malvezzi, 1999). 

No sistema de ensino brasileiro, desde muito cedo os alunos são expostos às 

possibilidades que lhe cabem no mercado de trabalho dependendo de suas condições 

socioeconômicas (Oliveira, 2005). Enquanto que para alguns o ingresso no ensino 

superior é continuidade natural do ensino básico, e única forma de inserção no mercado 

de trabalho, para outros é apenas uma possibilidade distante (Bardagi, Lassance, 

Paradiso & Menezes, 2006). 

Nesse sentido, o acesso ao ensino superior no Brasil perpetua as desigualdades 

sociais, e ultrapassar essa barreira é, para muitos, a única possibilidade de ascender 

socialmente (Oliveira, 2005). Atualmente essa situação encontra-se em transição, 

devido às políticas de democratização do acesso ao ensino superior, que incluem 

medidas como a ampliação de vagas no ensino público e distribuição de bolsas de 

estudos (Inep, 2011). 

Imersos nesse contexto educacional e diante da perspectiva de um mercado de 

trabalho cada vez mais competitivo, adolescentes e jovens adultos realizam suas 

escolhas e constroem suas carreiras atualmente. Tais variáveis, bem como as 
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motivações e interesses pessoais influenciam na construção da identidade ocupacional e 

vocacional (Bohoslavsky, 2003). Ainda segundo a esse autor, a reflexão e o 

esclarecimento na elaboração do projeto profissional promovem a autonomia e o 

desenvolvimento das potencialidades do indivíduo. 

A intervenção em Orientação Profissional ocupa papel estratégico no auxílio à 

tomada de decisão consciente, uma vez que dispõe de técnicas reconhecidas e válidas 

para estimular o esclarecimento das características e interesses pessoais que constituem 

a identidade vocacional do sujeito, além de promover a apropriação de informações 

sobre o mercado de trabalho (Melo-Silva, Lassance & Soares, 2004). 

Uma ferramenta útil no processo de esclarecimento de inclinações e interesses no 

contexto da Orientação Profissional é o Teste de Fotos de Profissões- BBT-Br. (Okino, 

Noce, Assoni, Corlatti, Pasian & Jacquemin, 2003).O presente estudo insere-se no 

contexto do aperfeiçoamento de instrumentos para clarificação de interesses e 

desenvolvimento de carreira em estudantes universitários. 

Por fim, este trabalho tem como objetivo geral avaliar os interesses 

profissionais de estudantes de carreiras universitárias da área de Ciências Sociais 

Aplicadas por meio do Teste de Fotos de Profissões - BBT-Br. Visa ainda, mais 

especificamente, comparar os resultados do BBT-Br de universitários da área de 

Ciências Sociais Aplicadas com os resultados dos estudos de padronização deste 

instrumento para a população brasileira; verificar a consistência entre os interesses 

profissionais e a carreira universitária, por meio da estrutura de inclinação profissional 

do grupo de referência. 

 

2.  Objetivo 

Caracterizar os interesses profissionais de estudantes da área de ciências sociais 

aplicadas por meio do BBT-Br. 

 

3.  Método 

 

Participantes 
 

Foram convidados a participar da pesquisa estudantes universitários em final de 

curso (dois últimos anos de graduação), de ambos os sexos, da área das Ciências Sociais 

Aplicadas, de instituições de Ensino Superior públicas e privadas da cidade de Ribeirão 

Preto. Até o momento, obteve-se uma amostra de 111 participantes, 69 do sexo 
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masculino e 42 do sexo feminino, dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e 

Economia. 

 

Instrumento 
 
Teste de Fotos de Profissões (BBT-Br): É uma técnica projetiva de avaliação 

psicológica elaborado por Achtnich na década de 70 (Pasian, Okino & Melo-Silva, 

2007) com a finalidade de investigar variáveis como as motivações, necessidades e 

inclinações dos indivíduos. É composto por 96 fotos, nas quais, estão simbolizadas 

pessoas no exercício de sua profissão (Achtnich,1991), tendo sido adaptado para o 

contexto brasileiro por Jacquemin (2000) e Jaccquemin et al. (2006). 

 

Procedimentos  

Considerações éticas  

É importante salientar que o presente estudo apresenta dados parciais de uma 

pesquisa que se insere em um projeto maior (projeto FAPESP no. 2013/00041-9), 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo em 31/10/13 (CAAE 

19634813.1.0000.5407). 

 

Assim sendo, serão apresentados os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), no qual os direitos previstos aos participantes serão apresentados. Além disso, 

há o compromisso da equipe de pesquisadores em tomar os devidos cuidados éticos 

quanto ao sigilo e ao uso das informações dos participantes garantindo seu anonimato; 

bem como as informações coletadas relativas ao instrumento Teste de Fotos e profissões 

(BBT-Br), conforme recomendação da área da avaliação psicológica do Código de Ética 

dos Psicólogos. Aos participantes que solicitarem será fornecido uma devolutiva dos 

instrumentos aplicados e também o encaminhamento para atendimento em Orientação 

Profissional e de Carreira. 

 

Coleta de dados 

Para que a coleta de dados pudesse ser iniciada, os responsáveis pelo projeto maior 

do qual o presente faz parte, entraram em contato com as coordenações das Instituições 

de Ensino Superior (IES) na cidade de Ribeirão Preto, fornecendo uma carta convite e 

uma cópia do projeto de pesquisa. 
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Dessa forma, solicitou-se a autorização para a realização da coleta de dados com os 

alunos da Instituição. Concedida a autorização, foi realizado o contato com os 

coordenadores de curso e, por fim, com os professores, com o intuito de agendar os 

horários para a coleta de dados. 

Aos indivíduos que aceitaram participar da pesquisa, foram apresentados os 

objetivos desse estudo, suas características e o tempo de duração da aplicação dos 

instrumentos. Ademais, todos os participantes receberam o Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido (TCLE), acatando os procedimentos éticos pertinentes. 

Os dados foram coletados a partir da aplicação do BBT-Br , que foi realizada no 

formato de um aplicativo para Ipad, ferramenta que preserva as características do teste 

impresso, contemplando todas as fases previstas pelo instrumento. Contudo, na 

aplicação coletiva, será realizada apenas a primeira etapa do teste, que corresponde à 

etapa quantitativa. Tal etapa constitui-se à classificação das 96 fotos em três grupos, 

nomeadamente: fotos consideradas positivas, negativas e neutras. 

Mediante o agendamento, foram realizadas coletas de dados nos cursos 

Administração (n=70) Ciências Contábeis (n=36) e Economia (5), totalizando 111 

participantes até o momento. Os dados correspondentes às coletas ficaram armazenados 

nos Ipads, entretanto o aplicativo permite que os dados possam ser exportados 

diretamente para o Banco de dados da pesquisa. 

 

4.  Resultados e discussão 

A partir da análise da amostra composta por participantes dos cursos Administração 

(n=70), Ciências Contábeis (n=36) e Economia (5). A média de idade dos participantes 

foi de 23,2 anos, (D.P.= 3,0), sendo que dentre esses participantes estão 42 mulheres e 

69 homens. A amostra pretendida inicialmente para a pesquisa era de 100 participantes. 

Nota-se essa amostra já foi superada, considerando que já foram coletados dados de 111 

participantes da área das Ciências Sociais Aplicadas. 

Abaixo, a Tabela1 apresenta os índices de produtividade, ou seja, o número de 

médio de escolhas positivas, negativas e neutras dos participantes de ambos os sexos. 
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Tabela 1. Índice de produtividade da amostra (N= 111) 

 
Escolhas no BBT  Feminino Masculino 

    

Positivas Média 42,19 36,16 

 Desvio Padrão 16,48 12,79 

Negativas Média 34,62 37,04 

 Desvio Padrão 18,73 15,61 

Neutras Média 19,19 22,8 

 Desvio Padrão 11,9 15,59 

    
 

O índice de produtividade é o primeiro item a ser analisado na avaliação dos 

resultados do BBT. A partir dos dados apresentados na Tabela 1 é possível constatar 

que o número médio de escolhas positivas referentes à amostra total é de 39 fotos. No 

que se refere às escolhas positivas das participantes do sexo feminino, 42 fotos foram 

classificadas como positivas, número alto quando comparado a estudos realizados com 

a população brasileira (M= 23-24). As escolhas positivas dos participantes do sexo 

masculino correspondem a 36 fotos, número também superior à normatização (M=31-

32), porém mais próximo ao grupo de referência. 

O número elevado de escolhas positivas quando comparado ao grupo de referência 

sugere que tanto os participantes do sexo feminino quanto o masculino mostraram-se 

flexíveis em relação às suas escolhas profissionais, visto que um número elevado de 

fotos classificadas como positivas pode indicar uma maior abertura às possibilidades 

profissionais. 

Em relação às fotos consideradas negativas, as participantes do sexo feminino 

rejeitaram 34 fotos, número inferior ao do grupo de referência (F= 43-44). Já os 

participantes do sexo masculino rejeitaram 37 fotos, número semelhante ao das 

mulheres e também abaixo do índice obtido em estudos no Brasil (M= 40-41). Tais 

dados corroboram a hipótese de uma maior abertura às possibilidades profissionais. 

Esse fenômeno pode ser um reflexo da dinamicidade do mercado de trabalho, que cada 

vez mais valoriza competências de adaptação e flexibilidade nos trabalhadores. 

A seguir, na Tabela 2, será apresentada a inclinação primária (ponderada) e 
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secundária das participantes do sexo feminino. 

 

Tabela 2. Estruturas médias de inclinação primária (ponderada) e secundária das 

participantes do sexo feminino (N= 42) 

 
 

   Escolhas Positivas     

         

Primárias S 4,16 Z4,11 G3,85 O 3,62 W3,52 V3,44 M2,14 K1,79 
         

Secundárias w6,26 s5,95 g5,71 o5,64 z5,57 m4,88 k4,26 v3,90 
         

         

   Escolhas Negativas     

         

Primárias K4,45 M3,69 W3,05 V2,84 O2,67 S2,58 G2,50 Z2,43 
         

Secundárias v5,67 k5,17 m4,79 s4,12 o4,00 z3,83 g3,69 w3,36 
         

 

Através dos dados explicitados na Tabela 2 é possível verificar que na categoria 

primária (ponderada) positiva os fatores S e Z foram os mais escolhidos pelas 

participantes do sexo feminino. O radical de inclinação S relaciona-se à disponibilidade 

em ajudar, interesse pelo outro, energia, dinamismo, necessidade de movimento, 

coragem. Esse fator indica ainda à satisfação em contextos de trabalho onde sejam 

necessários o dinamismo e o empreendedorismo. 

O segundo radical de inclinação mais escolhido pelas mulheres, o fator Z está 

relacionado à exposição à necessidade de mostrar-se. Pessoas em que esse fator 

predomina tendem a satisfazer-se dirigindo-se ao público. 

No que se refere às inclinações secundárias positivas, o radical de inclinação mais 

escolhido entre as participantes do sexo feminino foi o w, que se relaciona ao toque, 

sensibilidade e afeto. Envolve atividades em que se trabalha com o corpo, 

principalmente com as mãos. É interessante salientar que a escolha do fator w é 

esperada em amostras de participantes do sexo feminino. (Melo-Silva, Noce & Andrade, 

2003). Outro fator secundário muito escolhido na amostra feminina é o s, que indica a 

preferência por contextos de trabalho que envolvam o empreendedorismo. 

Em relação às escolhas negativas, os radicais de inclinação mais rejeitados foram os 

fatores K e M, respectivamente. O radical de inclinação K vincula-se à força física e 

agressividade. Contempla atividades que envolvam o trabalho físico pesado. Já o fator 
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M envolve a necessidade de lidar com o concreto e se expressa em atividades que 

exijam rotina e meticulosidade. Ambos os radicais de inclinação rejeitados tem relação 

com atividades mais práticas e que exigem pouca especialização. 

Os fatores secundários mais rejeitados são, respectivamente, v e k. A rejeição do 

radical de inclinação v sugere a falta de interesse em atividades onde predomina a 

organização lógica. Já a rejeição pelo fator secundário k indica a não preferência por 

contextos onde predomine a força, a rudeza e a dominância. 

 

Tabela 3. Estruturas médias de inclinação primária (ponderada) e secundária dos 

participantes do sexo masculino (N= 69) 

 
   Escolhas Positivas     

         

Primárias G3,89 O3,83 S3,53 Z2,92 V2,92 K2,43 M1,62 W1,74 
         

Secundárias o5,54 g5,07 z4,87 s4,70 v4,52 k4,41 w3,84 m3,22 
         

         

   Escolhas Negativas     

         

Primárias M4,33 W4,32 K4,23 Z3,00 V2,80 S2,62 O2,35 G2,30 
         

Secundárias m5,97 w5,20 k4,86 v4,75 s4,65 z4,20 g3,87 o3,54 
         
 
 

Através dos dados explicitados na Tabela 3 é possível verificar que na categoria 

primária (ponderada) positiva os fatores G e O são os mais escolhidos pelas 

participantes do sexo masculino. O radical de inclinação G relaciona-se à criatividade, à 

intuição e às idéias, favorecendo atividade de investigação e conhecimento. 

Já o radical de inclinação O indica a necessidade de comunicar e relaciona-se à 

sociabilidade. A preferência por esse fator sugere afinidade com atividades de 

negociação e vendas. 

Na estrutura secundária positiva, destacam-se os radicais de inclinação o e g, 

também relacionados à criatividade e à comunicação. A preferência pelos fatores 

secundários o e g reitera a tendência observada nos fatores primários. 

Em relação às escolhas negativas, os radicais de inclinação mais rejeitados foram os 

fatores M e W, respectivamente. O radical de inclinação M indica a necessidade de lidar 

com o concreto e se expressa em atividades que exijam constância e rotina. Esse fator 
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relaciona-se ainda o trabalho com a matéria, que exige pouca especialização. Já o fator 

W relaciona-se ao afeto e ao cuidar diretamente das pessoas. 

Dentre as escolhas negativas dos radicais de inclinação secundários estão os fatores 

m e w. A rejeição desses fatores corrobora as hipóteses levantadas na análise dos 

fatores primários. Nota-se que os participantes do sexo masculino não se interessam por 

atividades pesadas e concretas e rejeitam o trabalho que envolva cuidar do outro. 

 

5.  Conclusões 

A amostra relativa às participantes do sexo feminino sugere uma tendência nas 

universitárias da área das Ciências Sociais Aplicadas em interessarem-se pelo outro e a 

apreciarem atividades onde se exponham ao público. Destaca-se a afinidade com 

atividades que envolvam riscos, imprevistos e procura por soluções, bem como a 

característica empreendedora. Sugere-se ainda, pela escolha do fator secundário w pela 

maioria, que o fator gênero tem bastante influência na maneira como as mulheres se 

relacionam com suas carreiras. 

Também na amostra dos participantes do sexo masculino, destaca-se a preferência 

por atividades que exijam criatividade e comunicação com o público. Destaca-se a 

facilidade para negociar, vender e entrevistar. A estrutura secundária positiva vem de 

encontro a primária, reiterando as características mencionadas. Tais características 

condizem com a descrição do perfil do profissional de Administração feito pelo Guia 

do Estudante, que destaca atividades como gerenciamento de pessoas, venda de 

produtos e serviços e planejamento de estratégias. 

Há uma rejeição por parte dos universitários de ambos os sexos em relação ao 

radical de inclinação M, que se relaciona ao concreto, material e as atividades que 

envolvam meticulosidade e constância. A rejeição desse tipo de atividade pode, a 

princípio, parecer incoerente para alunos do curso de Ciências Contábeis, que envolve 

atividades de controle de receitas e contato direto com o dinheiro. Entretanto, esse 

radical de inclinação está mais relacionado ao trabalho físico, concreto e não 

especializado, o que pode explicar a rejeição. 

Nesse sentido, há uma concordância entre as competências e atividades realizadas 

pelos profissionais da área das Ciências Sociais Aplicadas e os aspectos identificados 

através do BBT-Br. 
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Introdução 

 Na área da Orientação Profissional, os interesses profissionais tem se destacado 

como um dos constructos mais investigados (Hansen, 2005) e importantes no processo 

de avaliação psicológica. Parsons (2005), pai da Orientação Vocacional, já apontava a 

relevância da avaliação dos interesses nos processos de orientação, no início do século 

XX. O referido autor considerava como um dos princípios fundamentais para a 

orientação, uma clara compreensão dos interesses, dentre outros elementos e salientava 

que a maior produtividade e satisfação em uma ocupação, estavam relacionadas à 

combinação harmônica entre interesses, habilidades e aptidões. Nesse sentido, o 

levantamento dos interesses nos processos de orientação profissional se tornava uma 

tarefa imprescindível ao orientador e a importância a respeito de uma melhor 

compreensão sobre este constructo no desenvolvimento de carreira se evidenciava.  

 Diversas pesquisas foram desenvolvidas sobre interesses profissionais. 

Betsworth e Fouad (1997) ao revisarem a literatura de 70 anos de investigação sobre o 

tema pontuaram a existência de pesquisas sobre correlação, homogeneidade e 

diferenciação, estrutura, diferenças entre os sexos e influências culturais, entre outros no 

tocante a esta variável. No entanto, conforme salientam Leitão e Miguel (2004) a maior 

parte dos autores que investigaram os interesses profissionais, o fez sob a ótica das 

abordagens empíricas, trabalhando principalmente com a sua operacionalização. Ainda 

sobre a produção na área, Gottfredson (1999) pontua que temas como a origem e o 

desenvolvimento dos interesses ainda são pouco abordados nas teorias. 

 Sobre a definição do constructo observa-se que não existe um consenso entre os 

autores (Athanasou & Van Esbroeck, 2007) e que as definições propostas ao longo dos 
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anos, não evoluíram em termos de clarificação do conceito (Guichard & Huteau, 2001). 

De acordo com Hansen (2005) a maior parte dos teóricos que realizaram definições de 

interesses profissionais o fez a partir da incorporação de seus componentes e 

determinantes, sendo a personalidade, a motivação e o autoconceito, os componentes 

mais frequentes e a educação e a natureza, os determinantes mais encontrados em suas 

definições. 

Em relação à avaliação dos interesses Super (1975) pontua quatro categorias, nas 

quais os interesses podem ser alocados em função de sua metodologia de avaliação, são 

elas: (a) os interesses expressos, que consistem nos interesses escritos ou verbalizados 

pelo sujeito, (b) os interesses manifestos, que são os revelados pelo comportamento do 

sujeito por meio de sua participação em atividades, (c) os interesses testados, que são os 

demonstrados por meio do conhecimento do sujeito em atividades e por fim, (d) os 

interesses inventariados, que são aqueles mensurados por meio de escalas e testes.  

Em relação a medidas mais utilizadas na investigação dos interesses Leitão e 

Miguel (2004) citam no contexto internacional: o Career Occupational Preference 

System, o Strong Interest Inventory, o Self Direct Search, o Jackson Vocational Interest 

Survey, o Kuder Occupational Interest Survey, o Amsterdamse Beroepen Interessent 

Vragenlijst e o Campbell Interest and Skill Survey, enquanto que no contexto nacional, 

Duarte Bardagi e Teixeira (2011) pontuam: o Levantamento de Interesses Profissionais 

(Del Nero, 1984), o Inventário Ilustrado de Interesses Geist (Nick, s.d.), o Teste do 

Catálogo de Livros Bessa-Tramer (Bessa, 1998), o Teste das Dinâmicas Profissionais 

(Braga & Andrade, 2006), o Inventário de Interesses de Kuder (Kuder, 2000), a Escala 

de Aconselhamento Profissional (Noronha, Santos & Sisto, 2007), a Avaliação dos 

Interesses Profissionais (Levenfus & Bandeira, 2009) e o Questionário de Busca 

Autodirigida (Primi, Mansão, Muniz & Nunes, 2010), dentre outros instrumentos 

antigos e atuais. Contudo, somente três instrumentos dos citados anteriormente, estão 

aprovados pelo Sistema de Avaliação de Teste Psicológicos (SATEPSI), são eles: a 

Escala de Aconselhamento Profissional, a Avaliação dos Interesses Profissionais e o 

Questionário de Busca Autodirigida. Outro instrumento, que não está citado acima, mas 

é bastante utilizado na área da Orientação Profissional para a avaliação dos interesses e 

também, encontra-se aprovado pelo SATEPSI é o Teste de Fotos de Profissões (BBT-

Br), um teste projetivo que além de, avaliar inclinações profissionais mensura traços da 

personalidade. 
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O BBT é um instrumento, que tem se mostrado muito útil na área da Orientação 

Profissional, tendo em vista que, oferece amplas possibilidades informativas a respeito 

das inclinações motivacionais dos indivíduos (Melo-Silva & Jacquemin, 2001). Esse 

teste parte do pressuposto de que a estrutura de fatores de inclinação constituem 

necessidades que podem ser satisfeitas no exercício de uma profissão ou de uma 

atividade cotidiana (Pasian, Okino & Melo-Silva, 2007) e preconiza que interesses 

semelhantes são encontrados entre pessoas que pertencem a um mesmo tipo de grupo 

profissional.   

Quanto às pesquisas realizadas na área, com a utilização do Teste de Fotos de 

Profissões destacam-se estudos sobre adaptação e normatização da técnica como os 

realizado por Jacquemin (2000) e Jacquemin, Okino, Noce, Assoni e Pasian (2006), 

estudos de caso (Melo-Silva & Noce, 2004; Melo-Silva & Santos, 1998; Shimada, 

Oliveira, Risk, Saviolli & Melo-Silva, 2013) e estudos de evidências de validade do 

instrumento (Noce, 2008; Okino, 2009, Bordão-Alves, 2008) entre outros. No que tange 

as populações investigadas, observa-se que a maior parte dos estudos foi realizada com 

adolescentes, estudantes do ensino médio, se constituindo em uma necessidade estudos 

com diferentes populações como, por exemplo, estudantes universitários. 

 

Objetivo 

Caracterizar os interesses profissionais de estudantes universitários dos cursos 

Administração e Ciências Contábeis por meio do Teste de Fotos de Profissões – BBT-

Br. Destaca-se que este estudo apresenta a análise de parte dos resultados de uma 

pesquisa mais ampla com estudantes do Ensino Superior, que objetiva investigar 

evidências de validade do BBT-Br. 

 

Método 

Participantes 

A amostra constituiu-se de 108 universitários, com idades entre 19 e 36 anos 

(M=23,49; D.P.=2,91), sendo 66 (61,1%) do sexo masculino e 42 (38,9%) do sexo 

feminino, procedentes dos cursos de Administração (n=72) e Ciências Contábeis (n=36) 

de uma universidade pública. 
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Instrumentos 

Para avaliar os interesses dos universitários, utilizou-se a versão brasileira do 

Teste de Fotos de Profissões (Berufsbilder-test / BBT-Br), formas feminina e masculina. 

O BBT-Br é um método projetivo para a clarificação das inclinações motivacionais, 

elaborado originalmente por Martin Achtnich, na Suíça (versão masculina em 1971 e a 

feminina em 1973) e adaptado ao contexto brasileiro por Jacquemin (2000) e 

Jacquemin, Okino, Noce, Assoni e Pasian (2006). Investigações recentes apontam que o 

BBT-Br apresenta adequadas evidências de validade junto ao contexto sociocultural 

brasileiro (Okino & Pasian, 2010; Barrenha, 2011). 

O teste é composto por 96 fotos, nas quais estão representadas pessoas 

realizando atividades profissionais. O indivíduo é convidado a classificar as imagens em 

três grupos: as que o agradam (escolhas positivas), as que o desagradam (escolhas 

negativas) e as que o deixam indeciso ou indiferente (escolhas neutras). A partir das 

frequências de escolha e rejeição por radical primário e secundário (representados nas 

fotos), é possível obter as estruturas de inclinação positivas e negativas do indivíduo 

(Jacquemin, 2000; Jacquemin et al., 2006).  

Este estudo focaliza os dados quantitativos obtidos por meio do BBT-Br, porém, 

cumpre destacar que o instrumento possui também uma etapa qualitativa, na qual a 

tarefa consiste em agrupar as fotos que tenham algo em comum. Solicita-se ao 

indivíduo que fale sobre suas impressões sobre cada grupo formado e faça associações 

sobre as fotos (Achtnich, 1991). Em seguida, o indivíduo elabora uma narrativa a partir 

das suas cinco fotos preferidas. Essas etapas visam a complementar a análise 

quantitativa, investigando percepções subjetivas dos estímulos, a partir das quais podem 

emergir elementos inconscientes (Pasian & Jardim-Maran, 2008). 

 

Procedimentos 

Inicialmente, a pesquisa foi avaliada e aprovada por um Comitê de Ética em 

Pesquisa. Em seguida, solicitou-se autorização dos dirigentes da instituição de ensino 

para a coleta de dados com seus alunos, por meio de uma carta convite e uma versão do 

projeto. Após a aprovação da instituição, foi realizado contato com os docentes que 

aceitaram colaborar com o estudo, agendando as datas para a aplicação do instrumento 

em horário regular de aula. Foram tomados os devidos cuidados éticos relativos ao uso 

de instrumentos de avaliação psicológica. Os estudantes receberam uma explicação 
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detalhada da pesquisa e formalizaram sua participação por meio da assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. 

A aplicação do BBT-Br, formas feminina e masculina, foi realizada 

coletivamente em sala de aula, por meio do uso de um aplicativo para tablets. Este foi 

desenvolvido para uso específico de aplicação do BBT-Br em pesquisa, e possibilita a 

sincronização das respostas dos participantes com um banco de dados, computacional. 

Desta forma, os resultados foram sistematizados e avaliados de acordo com os 

referenciais técnicos do BBT-Br (Achtnich, 1991). 

 

Resultados 

A seguir serão apresentados os resultados referentes às estruturas de inclinação 

profissional, primárias e secundárias, dos participantes. A Tabela 1 descreve as 

estruturas de inclinação positivas dos universitários do curso de Administração. 

 

Estudantes de Administração 

 

Tabela 1 

Estruturas de inclinação profissional positivas, primárias e secundárias, dos 

participantes do curso de Administração no BBT-Br. 

 Estudantes de Administração (n=72) 

 Sexo feminino (n=25) Sexo masculino (n=47) 

Primária Z S G W O V M K G O S Z V K W M 

Secundária w s g z o m k v o z g v s k w m 

 Referenciais normativos* 

 Sexo feminino (n=25) Sexo masculino (n=28) 

Primária Z S G O V W M K G O Z S’ S G’ Z’ V V’ M K W** 

Secundária w s z g o m k v o g k z w v m s 

*Referenciais normativos: Jacquemin (2000) e Jacquemin et al. (2006). 

**Nota: o estudo de Jacquemin (2000) apresenta as estruturas primárias não ponderadas. 

 

Os resultados evidenciaram que o grupo feminino de estudantes de 

Administração escolheu mais frequentemente os radicais Z e S (em sua vertente Sh), se 

assemelhando aos referenciais normativos (Jacquemin et al., 2006). A elevada escolha 

do radical Z sugere interesse por atividades que denotem a exposição e valorização de si 
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ou de seu trabalho e pelo apuro estético, características que também podem ser notadas 

na escolha frequente das fotos “Bailarina (Z’s)”, classificada positivamente por todas as 

participantes do curso; e “Artista de circo (Zs)”, com 92% de frequência de escolhas 

positivas. De acordo com Jacquemin et al. (2006), esse perfil de escolhas pode ser 

indicativo do desejo, por parte do grupo feminino de Administração, por uma imagem 

de realização profissional e reconhecimento social, em situação de exposição de si e de 

seu trabalho. 

A frequente escolha do radical S como primário e secundário sugere, ainda, o 

interesse por atividades que envolvam relações interpessoais e cuidado com o outro, 

como observado pelo elevado número de escolhas da imagem “Professora maternal 

(Sw)”, classificada positivamente por 96% das estudantes. Destaca-se que essa foto é 

comumente escolhida em outras amostras do sexo feminino, bem como o radical w, 

principal na estrutura de inclinação secundária do grupo. Isso se deve provavelmente ao 

fato de que esse radical representa aspectos de sensibilidade e ternura (relacionando-se à 

maternidade), características socialmente esperadas para o gênero feminino (Achtnich, 

1991; Melo-Silva, Noce & Andrade, 2003; Jacquemin et al., 2006; Shimada & Melo-

Silva, 2013).  

Por sua vez, o grupo masculino de estudantes de Administração escolheu mais 

frequentemente os radicais de inclinação G e O, assemelhando-se aos referenciais 

normativos de Jacquemin (2000). A combinação desses radicais indica interesse pela 

expressão e divulgação de ideias e pensamentos, aspectos presentes nas atividades 

retratadas nas fotos “Professor (S’v)” e “Orador (G’o)”, escolhidas frequentemente 

pelos estudantes (com 80,9% e 76,6% de escolhas positivas, respectivamente). 

Quanto à estrutura de inclinação secundária, a presença do radical o reforça o 

interesse dos estudantes de Administração por ambientes de trabalho comunicativos; o 

radical z, por sua vez, pode sugerir a valorização do status e a necessidade de estarem 

em evidência, características presentes na imagem do “Corredor automobilista (Sz)”, 

classificada como positiva por 80,9% dos participantes do curso. 

A seguir, na Tabela 2, são apresentadas as estruturas de inclinação negativas dos 

grupos de estudantes de Administração. 
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Tabela 2 

Estruturas de inclinação profissional negativas, primárias e secundárias, dos 

participantes do curso de Administração no BBT-Br. 

 Estudantes de Administração (n=72) 

 Sexo feminino (n=25) Sexo masculino (n=47) 

Primária K M W V O G S Z M W K V Z S G O 

Secundária v k m s z o g w m w k s v z g o 

 Referenciais normativos* 

 Sexo feminino (n=25) Sexo masculino (n=28) 

Primária K M W V S O Z G W K M S Z’ S’ V’ V Z G O G 

Secundária v m k o g s z w m s v w k z o 

*Referenciais normativos: Jacquemin (2000) e Jacquemin et al. (2006). 

 

É possível notar, na Tabela 2, que as estruturas de inclinação negativas dos 

estudantes de Administração também se assemelham aos referenciais normativos. O 

grupo feminino de estudantes de Administração apresentou como mais rejeitados os 

radicais K e M. A escolha negativa do radical K, que ocorre também na estrutura 

secundária, sugere recusa por atividades que necessitem de agressividade ou força 

física; já o radical M está associado a atividades ao manuseio de materiais (como 

substâncias, terra, sujeira, etc.). A rejeição por ambos os radicais de inclinação pode 

estar associada ao fato de que estes, em geral, representam atividades que não 

necessitam formação especializada, como “Caseira de sítio (Mk)” e “Dona de casa 

(Mv)”, imagens classificadas negativamente por 72% da amostra feminina. 

A elevada rejeição do radical secundário v parece sugerir pouco interesse por 

atividades que envolvam objetividade e análise formal, aspectos necessários à profissão 

de administrador. No entanto, verificando-se as imagens rejeitadas, é possível observar 

que se representam atividades menos especializadas – como “Caseira de sítio (Mk)”, já 

citada anteriormente, e “Operadora de telemarketing (Ov)”, uma ocupação atualmente 

desvalorizada no contexto brasileiro, sendo que a foto foi classificada negativamente 

por 76% das estudantes de Administração.  

 O grupo masculino, por sua vez, apresentou, tanto na série primária como na 

secundária, os radicais M e W como mais rejeitados, denotando desinteresse por 
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atividades manuais, em que se lida com materiais ou substâncias, e também por 

trabalhos caracterizados pela sensibilidade e que envolvam o contato corporal. Tais 

radicais estão presentes nas três fotos mais classificadas negativamente pelos 

participantes: “Caseiro (Mk)”, com 70,2% de escolhas negativas; “Fisioterapeuta (Ws)” 

e “Esteticista (Wm)”, com frequência de 68,1% de rejeição pelo grupo masculino. 

 

Estudantes de Ciências Contábeis 

 Prosseguindo a apresentação dos resultados, na Tabela 3 são descritas as 

estruturas de inclinação positivas dos grupos de estudantes do curso Ciências Contábeis.  

 

Tabela 3 

Estruturas de inclinação profissional positivas, primárias e secundárias, dos 

participantes do curso de Ciências Contábeis no BBT-Br. 

 Estudantes de Ciências Contábeis (n=36) 

 Sexo feminino (n=17) Sexo masculino (n=19) 

Primária S G Z O V W K M S G O V K Z W M 

Secundária m w o z s g k v s v g o k z w m 

 Referenciais normativos* 

 Sexo feminino (n=23) Sexo masculino 

Primária G V S Z O W M K 
Não há normas. 

Secundária w z s g o m k v 

*Referenciais normativos: Jacquemin (2000) e Jacquemin et al. (2006). 

 

Foi possível verificar que os estudantes de Ciências Contábeis, tanto homens 

quanto mulheres, apresentaram como mais escolhido o radical S e G, caracterizados 

pelo interesse pelas relações interpessoais e dinamismo, além de pensamento abstrato. 

No caso do grupo masculino, observou-se que o radical S (também frequentemente 

escolhido na estrutura secundária) parece ter sido escolhido com mais evidência em sua 

vertente Se, devido à elevada escolha das fotos “Marinheiro (Sv)” (73% de 

classificações positivas) e “Piloto (S’z)” (63,2%); esse dado sugere a presença de 

aspectos como dinamismo e necessidade de movimentação, que podem favorecer 

atividades de empreendimento e liderança (Jacquemin, 2000). A presença do radical G, 

como na imagem do “Delegado (Gk)” – escolhida por 63,2% desse grupo, sugere 

aspectos investigativos e abstratos. Ainda, a elevada escolha do radical secundário v 
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indica o uso da razão, com interesse por atividades lógicas e objetivas, proporcionando 

uma integração entre aspectos lógicos e abstratos. 

Quanto às estruturas de inclinação femininas, o radical S parece mais em 

evidência em sua vertente Sh, devido à elevada escolha da foto “Professora maternal 

(Sw)”, com 70,6% de escolhas positivas. Entretanto, ressalta-se que, como mencionado 

anteriormente, essa imagem é frequentemente escolhida em amostras femininas, 

podendo estar relacionado a expectativas de gênero. Observando-se a estrutura de 

inclinação secundária positiva, verifica-se a elevada escolha do radical m, relacionado 

ao contato com matéria – neste caso, como posses ou dinheiro, ilustrado pela escolha da 

imagem “Caixa bancária (Vm)”, com 76,5% de escolhas positivas. 

Destaca-se que uma divergência entre os resultados deste estudo e os 

referenciais normativos de Jacquemin et al. (2006) para estudantes de Ciências 

Contábeis foi em relação ao radical V. Este foi frequente escolhido pela amostra 

normativa, enquanto no presente estudo aparece como acessório na estrutura primária e 

o mais rejeitado na estrutura secundária. Apesar disso, ressalta-se que o radical V 

evidencia-se nas fotos mais escolhidas positivamente pelas estudantes mulheres de 

Ciências Contábeis: “Caixa bancária (Vm)”, já mencionada anteriormente; e 

“Programadora visual (Vz)”, classificada positivamente com frequência de 70,6% das 

participantes. A escolha desse radical é esperada para o grupo estudado, uma vez que a 

profissão exige competências para atividades racionais e objetivas, relacionadas com 

cálculos e leis tributárias. 

Finalizando os resultados, são apresentadas as estruturas de inclinação negativas 

dos grupos de estudantes de Ciências Contábeis na Tabela 4. 

 

Tabela 4 

Estruturas de inclinação profissional negativas, primárias e secundárias, dos 

participantes do curso de Ciências Contábeis no BBT-Br. 

 Estudantes de Ciências Contábeis (n=36) 

 Sexo feminino (n=17) Sexo masculino (n=19) 

Primária K M W S V Z O G W M K Z O G S V 

Secundária v o m k g s z w m w o z k v g s 

 Referenciais normativos* 

 Sexo feminino (n=23) Sexo masculino 

Primária K M W O S V Z G 
Não há normas. 

Secundária m v k s z o g w 

*Referenciais normativos: Jacquemin (2000) e Jacquemin et al. (2006). 
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É possível observar que os estudantes do sexo masculino de Ciências Contábeis 

apresentaram, como mais rejeitados nas séries primária e secundária, os radicais de 

inclinação W e M. Esse resultado sugere desinteresse por atividades que envolvam 

aspectos como a sensibilidade e o contato corporal, representados pelas imagens  

“Esteticista (Wm)” (84,2% de escolhas negativas) e “Alfaiate (Wv)” (78,9% de escolhas 

negativas). Além disso, denota a recusa por atividades manuais e que envolvam o 

contato com materiais, características ilustradas pelas fotos “Pedreiro (Mm)” e 

“Empregado em antiquário (Mo)”, que foram rejeitadas por 73,7% dos estudantes deste 

curso. 

Quanto ao grupo feminino de estudantes de Ciências Contábeis, observou-se que 

seus resultados condizem com os referenciais normativos de Jacquemin et al. (2006). Os 

radicais primários mais rejeitados foram K e M, indicando pouco interesse por 

atividades que envolvam força física e agressividade, e também o contato com matérias 

e substâncias. Como mencionado anteriormente, tais radicais são frequentemente 

rejeitados por estarem associados a atividades manuais e pouco valorizadas socialmente, 

como por exemplo, “Encarregada de lavanderia (Mm)”, imagem classificada como 

negativa por 82,4% das participantes. 

Assim como no grupo feminino de estudantes de Administração, observa-se a 

rejeição do radical secundário v, relacionado à objetividade e racionalidade. A foto 

“Operadora de telemarketing (Ov)” também foi uma das mais rejeitadas pelo grupo de 

Ciências Contábeis, com 70,6% de frequência de escolhas negativas. 

 

Discussão 

Com relação às rejeições, observou-se que essas independeram do curso, 

assemelhando-se em função do sexo. Os grupos femininos, de Administração e Ciências 

Contábeis, rejeitaram os radicais de inclinação primários K e M; já os grupos 

masculinos apresentaram M e W como os radicais mais escolhidos negativamente. Tais 

radicais estão associados a atividades de caráter operacional e que não exigem formação 

intelectual, aspectos que podem refletir na sua desvalorização no nosso contexto 

sociocultural (Melo-Silva, Noce & Andrade 2003; Jacquemin et. al., 2006). 

Especificamente em relação ao radical W, recusado pelos grupos masculinos, aponta-se 

que este é relacionado a aspectos socialmente considerados como femininos, como 

sensibilidade, ternura e necessidade de contato físico e psíquico. 
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Nesse sentido, verificou-se que o radical secundário w foi amplamente escolhido 

positivamente pelas participantes do sexo feminino, de ambos os cursos estudados. A 

literatura na área da Orientação Profissional e de Carreira discute que as profissões que 

priorizam características como o cuidado e o servir ao outro são tradicionalmente tidas 

como femininas (Lassance, Magalhães, 1997; Santos, Melo-Silva, 2005; Almeida et al., 

2006, Shimada & Melo-Silva, 2013). Essas características encontram-se nas atividades 

representadas na foto “Professora maternal (Sw)”, uma das mais escolhidas pelas 

participantes tanto de Administração como de Ciências Contábeis, podendo estar 

relacionadas a expectativas do papel materno, esperado socialmente para o sexo 

feminino. Reflexões sobre estereotipias de gênero na escolha da carreira devem ser 

realizadas em intervenções, assunto para outro estudo. 

Os estudantes de Ciências Contábeis, tanto homens quanto mulheres, 

apresentaram como mais escolhidos os radicais S e G, caracterizados pelo interesse 

pelas relações interpessoais e dinamismo, além de capacidade investigativa e 

pensamento abstrato. Tais características são interessantes para os profissionais da área, 

uma vez que são responsáveis pelo planejamento e controle dos registros de uma 

empresa, bem como pela interpretação de eventos econômicos e elaboração de planos 

de investimento (Guia do Estudante, 2014; Cadastro Brasileiro de Ocupações, 2002). 

Essas atividades são relacionadas ao radical G e também ao radical V (relativo à 

organização, racionalidade e objetividade), altamente escolhido como secundário pelo 

grupo masculino e presente nas fotos mais frequentemente preferidas pelo grupo 

feminino. Ainda, destaca-se que os contadores prestam consultoria e fornecem 

informações às organizações, sendo necessário que sejam profissionais dinâmicos e com 

bom relacionamento interpessoal, aspectos subjacentes ao radical de inclinação S. 

Com relação aos estudantes de Administração, observaram-se diferenças nas 

estruturas de inclinação de homens e mulheres. Os participantes do sexo masculino 

apresentaram os radicais G e O como mais escolhidos positivamente, sugerindo 

interesse por atividades que envolvam o pensamento abstrato e a manifestação de suas 

ideias. Essas características parecem estar associadas a atividades executadas pelos 

administradores, responsáveis pelo planejamento de estratégias e gerenciamento das 

organizações (Guia do Estudante, 2014; Cadastro Brasileiro de Ocupações, 2002). 

Já com relação às estudantes de Administração do sexo feminino, verificou-se 

que suas estruturas de inclinação positivas apresentaram os radicais Z e S como 

principais, sendo que o radical Z sugere necessidade de reconhecimento de si ou de seu 
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trabalho. Já o radical S indica o gosto por atividades caracterizadas pelo senso social, 

que envolvam relações interpessoais. Esses aspectos parecem aproximar-se mais das 

atividades do administrador que envolvem o contato com o outro, como a gestão de 

pessoas e a condução das relações entre a empresa e seus funcionários (Guia do 

Estudante, 2014; Cadastro Brasileiro de Ocupações, 2002). 

 

Considerações finais 

Assevera-se que este estudo teve um caráter exploratório em relação à 

investigação dos interesses em estudantes universitários de Administração e Ciências 

Contábeis, sendo que as limitações decorrem em função da amostra de ambos os cursos 

ser procedente de uma mesma instituição de Ensino Superior. Buscou-se contribuir no 

sentido de investigar interesses profissionais em adultos universitários, população pouco 

estudada em pesquisas focalizando o BBT-Br, em que a maioria dos trabalhos 

realizados é com adolescentes do Ensino Médio. Ainda, procurou-se ampliar a produção 

do conhecimento sobre este instrumento, fornecendo mais evidências de seu alcance 

avaliativo e de sua utilidade para intervenções psicológicas em Orientação Profissional 

e de Carreira. 
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Introdução 

A orientação profissional e de carreira encontra-se hoje em face de um mundo 

do trabalho extremamente complexo e diversificado, com mudanças acontecendo em 

um ritmo acelerado. Não obstante, é certo que o profissional da área dispõe hoje de 

poderosos referenciais teóricos e modelos de intervenção em constante avanço, os quais 

buscam justamente abarcar o processo de construção da carreira em sua totalidade.  

Um dos avanços mais significativos da área neste primeiro século de existência 

se deu com a proposição do enfoque Evolutivo-Desenvolvimentista que engloba, dentre 

outras, a Teoria do Desenvolvimento Vocacional de Donald Super. Apresentando um 

avanço em relação às primeiras teorias sobre desenvolvimento de carreira, as quais se 

apoiavam nos estudos da Psicologia Diferencial e nas teorias do tipo Traço-Fator, a 

teoria desenvolvimentista desloca o foco da orientação profissional, que vai da escolha 

profissional propriamente dita para o processo decisório (Lassance, Paradiso & Silva, 

2011).  

A centralização do processo decisório consiste em uma ampliação do foco de 

trabalho do orientador. Oliveira, Guimarães e Coleta (2006) apontam que o modelo 

tradicional de orientação profissional (referindo-se aqui às teorias do tipo Traço-Fator 

do início do século XX) consistia em um método de combinação (matching-model) que 

buscava o pareamento entre as habilidades individuais e as exigências de determinada 

ocupação. O problema com tal modelo é que seu alcance acabava sendo limitado devido 

à abstração de fatores importantes ligados ao processo decisório. O método de 

combinação pressupõe um indivíduo já desenvolvido vocacionalmente, ou seja, com 

traços estáveis e coesos, além de pressupor que os conceitos que o indivíduo formula 

sobre si mesmo e seus conhecimentos sobre a realidade do mercado de trabalho são 
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precisos. Ao enfocar o processo decisório em sua totalidade, Super destacou o papel 

importante dos fatores desenvolvimentais na construção da carreira, que deixa de ser 

compreendida como uma única decisão pontual e passa a ser vista como constituída de 

uma série de pequenas decisões articuladas em um contexto pessoal e social em 

constante evolução (Oliveira, Guimarães e Coleta, 2006).  

Sendo assim, Super chama a atenção para a importância dos fatores 

desenvolvimentais e ambientais, compreendidos em sua interação mútua e constante. 

Ao fazê-lo, o autor evidencia uma série de variáveis envolvidas no processo decisório as 

quais o modelo tradicional falhavam em abarcar, dentre as quais se encontra a 

maturidade vocacional. O enfoque evolutivo do desenvolvimento de carreira de Super 

postula a maturidade vocacional como um construto psicossocial que pode ser 

compreendido sob duas perspectivas. Sob uma perspectiva social, pode ser definido pela 

comparação entre as tarefas evolutivas estabelecidas para um determinado indivíduo e 

aquelas esperadas para sua idade cronológica (de que modo o indivíduo encontra-se 

envolvido em tarefas evolutivas em comparação com seu grupo de referência). Sob uma 

perspectiva psicológica, pode-se compreender a maturidade como a comparação entre 

os recursos cognitivos e afetivos dos quais um indivíduo dispõe e os recursos 

necessários para dominar as tarefas evolutivas com as quais ele se encontra envolvido 

(Lassance, Paradiso & Silva, 2011). Dito de outra forma, maturidade vocacional seria 

um construto que busca indicar o nível de recursos (cognitivos e afetivos) de que um 

indivíduo dispõe para responder às questões desenvolvimentais impostas pelo seu 

próprio desenvolvimento pessoal (social e biológico) em conjunto com as exigências 

sociais (mercado de trabalho). 

Apresentando-se como um construto de interesse para a orientação profissional, 

o conceito de maturidade vocacional foi desenvolvido por diversos autores desde sua 

proposição, tendo influência em enfoques diversos da orientação profissional, fato que 

exemplifica o largo alcance dos estudos de Super apontado por Oliveira, Melo-Silva e 

Coleta (2012). Um dos esforços de sistematização e operacionalização do construto foi 

realizado por Crites (1961, como citado por Neiva, 2003), que culminou no 

desenvolvimento de um Inventário de Maturidade Profissional (C.M.I.) (Neiva, 2003). 

No contexto brasileiro, podemos destacar o modelo de maturidade para a escolha 

profissional proposto por Neiva (1999), que enfoca a escolha por parte de adolescentes, 

mais especificamente no processamento da escolha profissional que ocorre ao término 

do ensino médio, etapa em que o jovem brasileiro tradicionalmente se depara com a 
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questão de escolha de carreira pela primeira vez. A partir desta vertente de estudos de 

Neiva (1999) foi desenvolvida a Escala de Maturidade para a Escolha Profissional 

(EMEP). 

Neiva (1999) propõe que a maturidade para a escolha profissional é constituída 

por duas dimensões: Atitudes e Conhecimentos. A primeira dimensão (Atitudes), por 

sua vez, pode ser subdividida em três subdimensões: Determinação, que indica o quanto 

o jovem está decidido e sente-se seguro com relação à escolha; Responsabilidade, que 

se refere a quanto o jovem se responsabiliza pela própria escolha profissional e 

empreende ações de operacionalização da mesma; e Independência, que se refere a 

quanto o jovem é capaz de tomar uma decisão própria autêntica, sem se deixar 

influenciar por fatores externos de maneira a distorcer a própria escolha. Por sua vez a 

segunda dimensão (Conhecimentos) compreende duas subdimensões: 

Autoconhecimento, que se refere a quanto o jovem conhece as suas características 

relevantes para a escolha profissional (interesses e habilidades, por exemplo); e 

Conhecimento da Realidade Educativa e Socioprofissional, que diz respeito a quanto o 

jovem conhece da realidade do mercado de trabalho, exigências e características das 

diferentes ocupações, bem como das instituições de ensino e formações profissionais 

diversas.  

A Escala de Maturidade para a Escolha Profissional (EMEP) representa um 

instrumento de grande interesse no campo da orientação profissional, uma vez que a 

mensuração da maturidade para a escolha cumpre duplo papel no contexto de 

orientação. A aplicação preemptiva da escala apresenta ao orientador o perfil de 

maturidade do jovem no momento da busca pelo processo de orientação, sendo que tais 

dados apontam quais as principais áreas de dificuldade (ausência de recursos) e podem 

assim ser útil para nortear o processo de intervenção que vá ao encontro das demandas 

específicas do indivíduo em determinado cenário e contexto. O instrumento também 

possibilita avaliar a eficácia do processo de orientação profissional, caso seja realizada 

uma aplicação posterior da escala e comparados os resultados com os dados pré-

orientação (Neiva, 1999). 

Muitos estudos recentes utilizaram-se da Escala de Maturidade para a Escolha 

Profissional (EMEP) na avaliação da eficácia de programas de orientação profissional 

diversos, conforme demonstram Oliveira e Neiva (2013). Seguindo a linha destas 

investigações, o presente estudo visou mostrar as relações entre o construto de 

maturidade vocacional e o planejamento de um processo interventivo, bem como avaliar 
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sua eficácia segundo o parâmetro específico da maturidade para a escolha profissional. 

Procuramos mostrar de que forma o acesso à maturidade para a escolha profissional, 

através da EMEP, contribui na estruturação de um processo interventivo, bem como 

permite avaliar com certa precisão alguns aspectos específicos da eficácia da orientação 

profissional. 

 

Objetivo 

Este estudo consiste em avaliar a influência da Orientação Profissional no 

desenvolvimento da maturidade para escolha profissional em adolescentes que 

participaram de um processo de intervenção em grupo realizado em uma clínica-escola 

de uma universidade pública, de uma cidade de porte médio do interior do Estado de 

São Paulo. A partir disto, busca-se discutir o papel do construto maturidade para a 

escolha profissional na estruturação e avaliação de um projeto de intervenção. 

 

Método 

 

Participantes  

 Participaram desta pesquisa 51 adolescentes, de ambos os sexos, com idades 

variando entre 16 e 19 anos, sendo 12 jovens provenientes de escola pública e 39 

provenientes de escola particular, todos eles cursando ensino médio ou curso 

preparatório pré-vestibular, atendidos em no Serviço de Orientação Profissional (SOP), 

da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo no ano de 

2013. 

 

Instrumento 

 Utilizou-se como instrumento de medida da maturidade profissional a Escala de 

Maturidade para a Escolha Profissional (EMEP), desenvolvida e validada por Neiva 

(1999). A escala é constituída por 45 ítens (proposições) que devem ser julgados pelo 

participante, sendo destes 23 positivos, indicadores de maturidade e 22 negativos, 

indicando imaturidade. Trata-se de uma escala de tipo Likert com cinco modalidades de 

resposta: (1) “nunca”, (2) “raramente”, (3) “às vezes”, (4) “freqüentemente” e (5) 

“sempre”. 
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Procedimento de coleta de dados 

 Todos os participantes do presente estudo foram atendidos no 

SOP/FFCLRP/USP. Mais especificamente, constituiam grupos de em média 12 pessoas, 

que foram atendidos com frequência semanal ao longo de 10 a 12 semanas. A aplicação 

da Escala de Maturidade para a Escolha Profissional (EMEP) ocorreu no contexto 

interventivo, sendo aplicada na sessão inicial do grupo (pré-OP), e posteriormente na 

ocasião de seu encerramento (pós-OP).  

Foram tomados os cuidados éticos com relação ao uso dos dados para pesquisa, 

sendo que os participantes foram informados devidamente das considerações éticas e de 

sigilo e assinaram termo de consentimento livre e esclarecido na ocasião de sua 

inscrição no serviço. 

 

Procedimento de tratamento dos dados 

 A comparação estatística entre os resultados obtidos nas duas aplicações (pré-OP 

e pós-OP) foi feita por meio do teste não-paramétrico para análise de dados pareados de 

Wilcoxon (p ≤ 0,05). 

 

Resultados e Discussão 

 

 A Tabela 1 apresenta os resultados provenientes da comparação entre o nível de 

maturidade aferido pré-OP e pós-OP, de acordo com cada subdimensão que constitui o 

construto de maturidade para a escolha profissional, bem como o nível de maturidade 

total apresentado. 

 

Tabela 1: Comparação do nível de maturidade para a escolha profissional, pré e pós 

processo de Orientação Profissional. 

 

  Pré-OP Pós-OP   

Subescala Média Mediana Média Mediana 
Nível de 

significância 

Determinação 30,84 31 37,47 39 p  ≤ 0,001 

Responsabilidade 39,20 39 40,69 41 p = 0,012 

Independência 29,04 28,00 31,37 31 p  ≤ 0,001 
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Autoconhecimento 23,35 24 26,04 27 p  ≤ 0,001 

Conhecimento da 

Realidade Profissional 29,96 29 34,71 34 p  ≤ 0,001 

Maturidade Total 152,39 155 170,27 170 p  ≤ 0,001 

 

 Como se vê, foram verificadas melhoras estatisticamente significativas em todas 

as subescalas, bem como na Maturidade Total. Este resultado é um indício de que a 

Orientação Profissional obteve sucesso em promover o desenvolvimento de atitudes e 

aquisição de conhecimentos necessários para uma melhor responsividade à tarefa de 

escolha profissional, ou seja, possibilitou o desenvolvimento de recursos que 

capacitaram os jovens a se encontrarem melhor adaptados à enfrentar a tarefa evolutiva 

de escolha de carreira na qual se encontram envolvidos. 

Partindo-se dos dados da Tabela 1 referentes à maturidade Pré-OP, foi possível 

constatar que de antemão havia maior dificuldade no âmbito do Autoconhecimento. Tal 

perfil da média geral foi constatado no contexto interventivo como recorrente em todos 

os grupos nos quais os participantes deste estudo se subdividiram. Sendo assim, foi 

identificada a necessidade de estruturação de atividades que promovessem o 

autoconhecimento e priorizada sua execução, em todos os grupos realizados. Seguida da 

primeira sessão, onde havia uma primeira conversa sobre a situação de escolha e suas 

implicações, bem como a aplicação da EMEP (Neiva, 1999), foram realizadas 

atividades relacionadas ao desenvolvimento do autoconhecimento. Grande parte delas 

consistiu de técnicas que se usavam de uma atividade disparadora para levar à 

elaboração particular e compartilhada de narrativas sobre si mesmo, dando especial 

ênfase nos fatores internos e características pessoais relevantes para o processo de 

escolha profissional. Outras atividades relevantes para o desenvolvimento do 

autoconhecimento foram a aplicação do jogo Critérios para a Escolha Profissional 

(Neiva, 2008), que possibilita a elaboração concreta de uma lista de interesses e valores, 

bem como vislumbrar a forma como eles se relacionam com o processo de tomada de 

decisão propriamente dito. Além disso, a aplicação do BBT-Br (Jacquemin, 2000; 

Jacquemin et al., 2006) possibilita um maior aprofundamento na discussão dos 

interesses individuais, bem como uma possibilidade de se entrar com contato com os 

fatores psicodinamicamente latentes envolvidos com a escolha. O aumento significativo 

do nível médio da subescala Autoconhecimento (p < 0,01) sugere que tais atividades, no 
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contexto da orientação realizada, obtiveram sucesso em promover  a aquisição de um 

autoconhecimento mais preciso por parte dos jovens. 

Complementar ao Autoconhecimento na classificação de maturidade para a 

escolha em questão está o construto Conhecimento da Realidade Educativa e 

Socioprofissional. Se o primeiro refere-se aos autoconceitos e ao saber a respeito das 

características e inclinações indivíduais, o segundo trata das exigências do ambiente 

socioeconômico, mais especificamente da precisão dos conceitos formado sobre a 

realidade profissional em geral. Buscando promover a aquisição desses conhecimentos, 

foram realizadas sessões de discussão sobre o sentido do trabalho, bem como palestras 

com profissionais convidados para falar sobre suas área de atuação e participar de 

discussões a respeito, de acordo com as demandas de cada grupo. Também procurou-se 

discutir e incentivar a busca ativa de informações a respeito das possibilidades 

educacionais, incluindo aí os cursos e tipos de formação existentes, vestibulares e 

concorrência, possibilidades de bolsas e apoios para a realização de um projeto de vida 

operacionalizável. O aumento significativo ( p <  0,01) do nível médio deste construto 

sinaliza que tais ações obtiveram sucesso em promover a aquisição de tais 

conhecimentos. 

A subescala Responsabilidade foi a que apresentou maior valor no pré-OP e 

menor diferença no pós-OP em relação à primeira aplicação, ainda que significativa (p 

< 0,05). Pode-se supor que o fato dos participantes terem procurado um serviço de 

orientação profissional já denota um nível relativamente elevado de responsabilização. 

De qualquer forma, atividades como o jogo Critérios para Escolha Profissional (Neiva, 

2008) e sessões do grupo destinadas a falar sobre a construção da carreira trabalharam 

indiretamente o tema da responsabilidade, sendo que pode-se atribuir ao processo de OP 

o papel de ter estimulado a atitude já presente nessas pessoas. 

No que diz respeito à Independência, foram realizadas atividades ligadas à 

discussão a respeito do contexto familiar e social e sua influência do processo decisório, 

com a leitura de textos sobre o tema e a estimulação do debate aberto a respeito das 

implicações dos diversos relacionamentos no processo decisório, com especial enfoque 

nos temas ligados à família. Complementar a tais atividades foram utilizadas técnicas 

como a elaboração da árvore genealógica profissional, com o objetivo de conscientizar 

o jovem a respeito da influência do contexto familiar, possibilitando assim uma atitude 

mais positiva ao lidar com tais fatores durante o processo de decisão, o que seria 

justamente o que se propõe ao se falar na atitude Independência. O aumento 
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significativo (p < 0,01) sugere que foi possível o desenvolvimento de uma atitude de 

maior independência, a partir das atividades propostas. 

Por fim, temos a subescala Determinação, a qual também apresentou aumento 

significativo (p < 0,01) após a OP, sendo que pode-se compreender tal mudança a partir 

das sessões que propuseram a discussão sobre o processo decisório, incertezas e 

possibilidades relativos à escolha, sendo que no contexto especial de trabalho com 

grupo, a possibilidade de se falar a respeito das angústias a respeito de tal processo, as 

quais se encontram muitas vezes relacionadas à baixa determinação, com outras pessoas 

passando por uma situação semelhante favorece a conscientização a respeito de tal 

situação e possibilita um espaço de apoio e suporte mútuo na elaboração de um plano de 

carreira, o que constitui a possibilita de um desenvolvimento positivo da atitude de 

Determinação. 

 

Conclusão 

 Os resultados do presente estudo foram consistentes com o apontado 

anteriormente por Melo-Silva, Oliveira e Coelho (2002), bem como por  Oliveira e 

Neiva (2013), demonstrando de que maneira a EMEP pode atuar como instrumento 

tanto na preparação quanto na avaliação de uma intervenção de orientação profissional. 

De maneira geral, a demanda dos grupos se concentrou nos âmbitos da maturidade 

relativos ao Conhecimento: Autoconhecimento e Conhecimento da Realidade 

Educacional e Socioprofissional. Os grupos responderam bem às atividades que visam 

trabalhar tal aspecto, e tal fato pode ser constatado na mensuração posterior da 

maturidade para a escolha. As atividades em grupo também se provaram constituintes 

de um espaço para valorizar e reforçar atitudes positivas de maturidade para a escolha, 

além de desenvolver novas atitudes deste tipo, o que se prova de maneira geral pelo 

aumento das subescalas de Atitudes. Pode-se compreender desta forma que, vista pelo 

prisma da maturidade para a escolha, é possível se compreender a trajetória interventiva 

e alguns de seus efeitos específicos. 

 O referencial teórico-metodológico do Serviço de Orientação Profissional em 

questão dá grande ênfase ao trabalho com Autoconhecimento como central na 

orientação profissional, seguindo alguns dos principais pontos da estratégia clínica 

elaborada por Bohoslavsky (1971, 1991). Além disso, a aplicação do BBT-Br 

(Jacquemin, 2000; Jacquemin et al., 2006) consiste um ponto central para a 

compreensão dos casos individuais, sendo um marco no processo interventivo tanto 
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para o orientador quanto para o orientando, um momento de discussão aprofundada 

sobre os interesses pessoais, bem como explicitação de possíveis conflitos e angústias 

relacionadas ao processo de escolha. A reflexão a respeito da maturidade vem no 

sentido de apontar a importância em se considerar o trabalho com o Autoconhecimento 

no contexto mais geral do processo decisório. Trata-se de se reconhecer a importância 

do conhecimento a respeito da realidade profissional, bem como da aquisição de 

determinadas atitudes para proporcionar um processo decisório coerente. Para que haja 

um aproveitamento eficaz dos conhecimentos adquiridos a partir das reflexões acerca 

dos próprios interesses, habilidades e contexto profissional, deve-se trabalhar com todos 

os aspectos que constituem a maturidade geral e que em conjunto provém o indivíduo 

de recursos para lidar com seu processo de escolha. 

 Pensado nos dias de hoje, o foco na escolha profissional em adolescentes 

constitui de fato uma escolha, não a única e nem a definitiva, a respeito da carreira. 

Neste sentido, compreende-se que o desenvolvimento das atitudes e conhecimentos aos 

quais nos referimos como “maturidade para a escolha profissional”, e que se concentra 

nesta fase específica do desenvolvimento (adolescência) são de fato competências 

transferíveis a outros contextos de mudança que provavelmente estarão presentes em 

outras etapas de suas vidas. Neste sentido, cabe ampliar a reflexão a respeito do 

construto de maturidade, e é o que têm feito os referenciais teóricos mais recentes, como 

é o caso do conceito de adaptabilidade de carreira, aprimoramento do conceito de 

maturidade vocacional efetuado por Savickas (2005), com a finalidade de ampliar o 

modelo inicial de Super para um contexto de desenvolvimento contemporâneo não-

linear e de mudanças constantes. A adaptabilidade de carreira consiste em um conceito 

central na teoria da Construção da Carreira (Savickas, 2005) e no paradigma da 

Construção da Vida (Life Design) (Savickas et al., 2009), importantes referenciais 

teóricos da atualidade.  

 Desta forma, procuramos demonstrar de que maneira o construto da maturidade 

para a escolha profissional de Neiva (1999), focado no momento tradicional de escolha 

profissional na realidade brasileira (final do ensino médio), cumpre um papel importante 

neste contexto, ao mesmo tempo em que aponta para a importância de estudos que 

levem em conta tais competências em outros contextos possíveis da construção da 

carreira. 
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Introdução 

Em todo o século XX a Orientação Vocacional e Profissional (OVP) 
12

 obteve 

muitos avanços no cenário nacional e mundial, trabalhando, de modo predominante, 

com o paradigma da busca de conscientização individual de motivações, interesses 

profissionais e personalidade, favorecendo seu alinhamento a possibilidades de carreira 

disponíveis ao final da adolescência e início da vida adulta, com ingresso em formação 

universitária (Neiva, 2011; Melo-Silva, Lassance & Soares, 2004).  A partir da década 

de 1990, transformações no mundo do trabalho, globalização e ausência de 

previsibilidade do mercado mundial produziram importantes modificações no contexto 

das escolhas ocupacionais e profissionais, exigindo também da área de OVP ajustes 

teóricos e técnicos em seus processos de trabalho.  

Nesse contexto surgiram inúmeras possibilidades de atuação na OVP, como 

trabalhar com orientação de carreira para desempregados, para pessoas empreendedoras, 

para níveis de formação técnica, e não somente a orientação do jovem para o ingresso 

na universidade, como no paradigma anterior. A questão central tornou-se orientar o 

sujeito para que este elabore projetos de vida, no qual a profissão possa ser fonte de 

                                                           
12 Tomar-se-á, no presente trabalho, a definição de Melo-Silva, Lassance e Soares (2004) para a OVP, 

compreendida como a orientação desenvolvida por psicólogos às pessoas que buscam conhecer-se em sua 

vocação (talento, motivações e disposição para determinadas atividades), rumo ao trabalho e à profissão 

ou ocupação. 
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prazer, mas também de sobrevivência numa sociedade mutante e com 

imprevisibilidades.  

Ao referenciar a importância do paradigma em OVP, enfatiza-se a formação do 

profissional que atua na área e os estudos na área confirmam a necessidade de 

aprimoramento tanto em relação a teorias, técnicas e formas de conduzir e avaliar o 

processo de trabalho, incluindo os procedimentos específicos de avaliação psicológica. 

Em OVP, a avaliação psicológica favorece (por meio de seus métodos e instrumentos) a 

compreensão da dinâmica psíquica e da análise de cada indivíduo envolvido no 

processo de autoconhecimento para a tomada de decisões frente às escolhas 

profissionais (Okino, 2009) e destaque tem sido oferecido à avaliação dos construtos 

inclinações e interesses profissionais, adequadamente representados e avaliados pelo 

Teste de Fotos de Profissões (BBT). 

O Teste Fotos de Profissões - Berufsbilder Test (BBT) é um instrumento de 

avaliação psicológica que foi desenvolvido por Martin Achtnich na década de 1970, na 

Suíça. Objetiva a clarificação das motivações internas, interesses ou inclinações 

direcionados para atividades profissionais. É constituído por 96 fotos de profissionais 

em situação de trabalho (representando diferentes atividades profissionais e revelando 

os radicais de inclinações motivacionais). Achtnich (1991) define as inclinações 

profissionais como motivações e interesses internos que se manifestam no 

comportamento de escolha de uma atividade profissional. São estruturas hereditárias e 

pertencentes à personalidade do sujeito e ocorrem no processo de desenvolvimento 

humano, sendo influenciadas pelo ambiente e contextos histórico, social, econômico, 

educativo e familiar no qual o indivíduo está inserido (Achtnich, 1991). Essas 

inclinações profissionais podem ser satisfeitas no exercício profissional e levam o 

indivíduo a sentir-se realizado, podendo também proporcionar equilíbrio psíquico e 

saúde, bem como evitar sofrimento laboral e ocupacional.  Ele é considerado um 

método projetivo de avaliação psicológica, pois ao realizá-lo o indivíduo expressa 

motivações e identificações particulares sobre as profissões visualmente representadas 

nas fotos. Desse modo, o instrumento facilita o alcance da esfera afetiva e imaginativa 

do respondente, sistematizando indicadores de sua personalidade, enquanto o mesmo 

faz exercícios de escolha sobre os estímulos (fotos), justificando-se, ou seja, expondo 

sentimentos e pensamentos sobre as atividades profissionais representadas (Achtnich, 

1991; Pasian, Okino & Melo-Silva, 2007; Jacquemin, Melo-Silva & Pasian, 2010). 
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O teste BBT foi introduzido no Brasil em 1982 por André Jacquemin (Pasian, 

Okino & Melo-Silva, 2007), com o propósito de inovar em técnicas na área da avaliação 

psicológica, especificamente na área da OVP. Atualmente, a versão disponível do 

instrumento é o BBT-Br, fruto de duas décadas de pesquisas de sua adaptação 

sociocultural ao Brasil. Existe na versão masculina (Jacquemin, 2000) e na versão 

feminina (Jacquemin, Okino, Noce, Assoni & Pasian, 2006), com aprovação no Sistema 

de Avaliação dos Testes Psicológicos (SATEPSI) do Conselho Federal de Psicologia.   

Dentro desse contexto, o presente estudo objetivou analisar a produção científica 

brasileira desenvolvida a partir do Teste Fotos de Profissões (BBT-Br) no período de 

2000 a 2013, verificando as pesquisas desenvolvidas nas áreas de avaliação psicológica 

e orientação vocacional e profissional, bem como as possibilidades de utilização desse 

método projetivo de avaliação psicológica.  

 

Método 

Procedeu-se à busca bibliográfica nas bases de dados eletrônicas Biblioteca 

Virtual de Saúde e Psicologia (BVS-Psi Brasil), IndexPsi e Dedalus (Universidade de 

São Paulo - USP) em Janeiro de 2014, utilizando-se as palavras-chave: Teste de Fotos 

de Profissões e BBT-Br, no período compreendido entre 2000 até 2013. Os trabalhos 

identificados foram consultados a fim de serem sistematizados seus achados em relação 

às seguintes variáveis: a) tipo do trabalho (artigo, dissertação, tese ou publicação em 

evento); b) temática investigada; c) principais achados, oferecendo bases de sustentação 

científica para as possibilidades de utilização do teste.  

 

Resultados e Discussão 

A busca nas bases de dados permitiu recuperar 56 trabalhos com as palavras-

chave descritas no método, sendo 14 artigos publicados em revistas científicas (25,0%), 

sete dissertações de mestrado (12,5%), três teses de doutorado (5,4%) e 32 publicações 

em eventos científicos (57,1%) nos anos pesquisados. Percebe-se que a maior parte 

dessa produção foi desenvolvida como trabalhos de mestrado e doutorado e que a 

preocupação dos autores centrou-se em apresentar seus resultados com o BBT-Br em 

eventos científicos, o que contribui para a rápida divulgação de conhecimentos, 

estimulando novas investigações na área.  

Notou-se que os estudos foram, em grande parte, desenvolvidos e publicados a 

partir do ano 2000, data de publicação da versão masculina e adaptada do BBT-Br ao 
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Brasil (Jacquemin, 2000). Antes dessa data existiam pesquisas nacionais com o teste, 

entretanto, este se encontrava em fase de adaptação à realidade brasileira, como apontou 

Pasian, Okino e Melo-Silva (2007). Constatou-se que o maior número de trabalhos com 

este método projetivo de avaliação psicológica foi produzido após 2006, quando ambas 

as versões do BBT-Br (feminina e masculina) já estavam consolidadas e com evidências 

psicométricas no Brasil (Jacquemin et al., 2006), aprovadas para o uso de psicólogos 

pelo Conselho Federal de Psicologia, após inúmeras pesquisas de adaptação e validação 

para o contexto brasileiro (Pasian & Okino, 2003). 

A distribuição dos trabalhos identificados na presente revisão bibliográfica foi 

sistematizada na Tabela 1. Pode-se notar que nesses treze anos que incluem o período 

pesquisado, os estudos com o BBT-Br estiveram presentes, com destaque para o ano de 

2009, como sendo aquele que registrou maior concentração de estudos publicados 

(19,6%). Isso provavelmente ocorreu em decorrência de vários eventos científicos 

realizados nesse período, como o Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica, 

Congresso da Associação Brasileira de Rorschach e Métodos Projetivos, a Conferência 

Internacional de Avaliação Psicológica: Formas e Contextos e o Congresso Latino 

Americano de Orientação Profissional.  

 

Tabela 1: Distribuição dos trabalhos identificados com o BBT-Br no período 2000 a 

2013. 

 

Ano Tipo de trabalho TOTAL 

Tese Dissertação Artigo Publicação em  

evento científico 

f % 

2000 1 1 1 - 3 5,4 

2001 - - - - - - 

2002 - - - 1 1 1,8 

2003 - 2 2 2 6 10,7 

2004  - 1 1 1 3 5,4 

2005 -  - - - - - 

2006 - - - - - - 

2007 - - 2 5 7 12,5 

2008 1 1 4 3 9 16,1 
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2009 1 - 1 9 11 19,6 

2010 - - 1 4 5 8,9 

2011 - 2 1 3 6 10,7 

2012 - - - 4 4 7,1 

2013 - - 1 - 1 1,8 

TOTAL 3 7 14 32 56 100,0 

 

Enfatiza-se também a importância da publicação de pesquisas desenvolvidas nos 

Programas de Pós-graduação, que além de difundir novos conhecimentos para a 

comunidade, proporciona a formação de pesquisadores na área de avaliação psicológica, 

o que pode disseminar conhecimentos a partir da nucleação desses profissionais em 

diferentes regiões do país. Ao longo do período pesquisado foi bastante expressiva a 

divulgação dos trabalhos com o BBT-Br em eventos científicos, atingindo a marca de 

32 publicações, apresentadas em vários contextos nacionais e internacionais, 

possibilitando sua ampla difusão.  

O número de autores dos trabalhos publicados também foi investigado nesse 

momento. Pode-se notar que a maior parte dos estudos foi elaborada por pares de 

autores, por tratar-se de dissertações de mestrado e teses de doutorado ou produções 

delas derivadas. No entanto, há trabalhos produzidos por grupo de autores (com três ou 

mais integrantes), resultantes de grupos de pesquisa, denotando existir cooperação 

científica nesse tema em centros universitários do Brasil, favorecendo o avanço 

científico. Constatou-se ainda existir cooperação científica entre pesquisadores do Brasil 

e de Portugal (Pasian, Okino, Noce, Melo-Silva, Teixeira, Figueiredo & Janeiro, 2009), 

fortalecendo intercâmbio para o aprimoramento do teste e suas possibilidades de 

utilização, o que torna mais enriquecedora a experiência dos pesquisadores. 

Os dados relativos aos periódicos nos quais os trabalhos com o BBT-Br foram 

publicados permitiram identificar a presença dessas investigações científicas em 

diferentes veículos. Os seguintes periódicos incluíram boa parte dos artigos com esse 

método projetivo: Revista Brasileira de Orientação Profissional (ABOP), Revista Psico-

USF, Revista Avaliação Psicológica, Revista Psicologia: Ciência e Profissão, Revista de 

Psicologia da Vetor Editora.  

O maior número de artigos foi identificado na Revista Brasileira de Orientação 

Profissional da Associação Brasileira de Orientação Profissional (ABOP), 

provavelmente vinculado ao fato de se tratar de um periódico especializado na área de 
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Orientação Profissional e de Carreira, o que faz com que as publicações com o BBT-Br 

alcancem destaque e visibilidade entre profissionais que poderão dele fazer uso em seus 

trabalhos. O BBT-Br é um instrumento amplamente utilizado nessa área, pois seu 

objetivo é a clarificação das motivações internas, interesses e inclinações direcionados 

para atividades profissionais, como propôs Achtnich (1991). As publicações com esse 

método projetivo também ocorreram com frequência relativa na Revista de Avaliação 

Psicológica, envolvendo a interface entre as áreas de Orientação Vocacional e 

Profissional e Avaliação Psicológica. Esse campo favorece (por meio de seus métodos e 

instrumentos) a compreensão da dinâmica psíquica no processo de autoconhecimento 

quando se escolhe uma profissão (Okino, 2009). Pode-se inferir, portanto, que os 

trabalhos foram publicados em revistas especializadas da área temática de avaliação 

psicológica e de Orientação Profissional, principais campos de aplicação do BBT-Br, 

com adequados parâmetros de análise da produção científica a partir das diretrizes 

institucionais dessas citadas revistas. 

As teses de doutorado e as dissertações de mestrado foram concentradas na 

Universidade de São Paulo, instituição onde o teste BBT-Br foi introduzido no Brasil 

em 1982 por André Jacquemin (Pasian, Okino & Melo-Silva, 2007), que foi professor e 

fundador do Centro de Pesquisa em Psicodiagnóstico da Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto, pertencente à Universidade de São Paulo. Assim, a 

produção desse grupo de pesquisa e do Programa de Pós-graduação em Psicologia dessa 

Unidade da Universidade de São Paulo concentrou um índice expressivo dos estudos 

com esse método projetivo de avaliação psicológica. Ressalta-se que esse grupo de 

pesquisa tem desenvolvido intercâmbio científico com outras instituições, como 

Universidade São Francisco, Universidade de Lisboa, Universidade Federal da Bahia, 

Universidade Federal do Amazonas, Universidade de Taubaté, Faculdade Martha 

Falcão, entre outros centros universitários. 

As temáticas dos trabalhos apresentados versaram sobre: a) utilização do BBT-

Br em processos de intervenção em Orientação Vocacional e Profissional; b) estudo de 

características psicométricas do BBT-Br; c) características de personalidade e sua 

interação com a escolha profissional e ocupacional; d) maturidade para a escolha da 

profissão; e) escolha da profissão em relação ao sexo e ao gênero; f) seleção de pessoal 

e reorientação de carreira por meio do BBT-Br. Nota-se amplitude nos temas 

investigados com o BBT-Br no Brasil no período pesquisado, acompanhando os atuais 

objetivos da área da Orientação Vocacional e Profissional: orientar o indivíduo em 
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diversas faixas etárias, em vários segmentos escolares e empresariais, de modo que suas 

constantes e permanentes escolhas no campo do trabalho possibilitem satisfação e 

equilíbrio pessoal ao longo da vida, em um contexto de rápidas mudanças 

mercadológicas e sociais (Neiva, 2011; Lehman, 2010; Sparta, Bardagi & Teixeira, 

2006; Melo-Silva, Lassance & Soares, 2004). Esse contexto tende a favorecer pesquisas 

com as temáticas de reorientação de carreira. Welter e Capitão (2009) sugerem o uso do 

BBT em adultos em contexto de orientação de carreira, coaching e seleção de pessoal, 

não apenas na Orientação Profissional com adolescentes. 

Os trabalhos também apresentaram a preocupação em investigar as propriedades 

psicométricas do BBT-Br. A maior parte das pesquisas envolvem elaboração de normas 

e verificação de características psicométricas desse teste psicológico (Barrenha, 2011; 

Okino, 2009; Pasian & Okino, 2008; Pasian & Jardim-Maran, 2008), evidenciando a 

preocupação crescente com a qualidade da técnica e o compromisso em desenvolver um 

instrumento adequado à realidade brasileira, dando continuidade aos estudos de 

Jacquemin (2000) e Jacquemin et al. (2006) , idealizador da proposta e a equipe que 

desenvolveu a padronização brasileira. Esses cuidados psicométricos com os 

instrumentos de avaliação psicológica na modalidade de testes projetivos tem sido uma 

preocupação crescente da área da Avaliação Psicológica na busca de evidências que 

reflitam diferentes contextos e culturas. (CFP, 2010, 2013; Primi, 2010). 

As possibilidades de utilização do instrumento são inúmeras, de forma que ainda 

estimula os pesquisadores a buscarem novos conhecimentos por meio do BBT-Br em 

correlação com outros testes psicológicos (SDS, EMEP, Questionário Desiderativo, 

Escala de Personalidade de Comrey - CPS). Okino (2009) verificou a validade 

convergente entre o BBT-Br e o SDS (questionário de avaliação dos interesses) e 

comprovou que o teste apresenta excelentes índices de validade convergente com o 

SDS, instrumento de avaliação psicológica reconhecido nacional e internacionalmente. 

Noce (2008) verificou a maturidade para a escolha profissional por meio da Escala de 

Maturidade para a Escolha Profissional (EMEP) e concluiu que os jovens com maior 

maturidade apresentam mais possibilidades e interesses na escolha da profissão. Seus 

resultados confirmam que maturidade para a escolha profissional influencia índices de 

produtividade no BBT-Br e que ele é um instrumento útil na Orientação Profissional, 

com bons indicadores de validade. Ainda Jardim-Maran (2004) analisou a interface 

entre o BBT-Br e o Questionário Desiderativo (instrumentos que avaliam a 

personalidade), pois os radicais de inclinação profissional encontrados por meio do 
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BBT-Br são compreendidos como componentes da personalidade e das motivações 

humanas (Achtnich, 1991). Bordão-Alves (2008) examinou a validade de indicadores 

do BBT-Br em sua interface com os dados da Escala de Personalidade de Comrey 

(CPS), realizando análises de correlação entre achados desses dois instrumentos. Welter 

e Capitão (2009) estudaram a validade concorrente entre o 16PF (Questionário Fatorial 

da Personalidade) e o BBT (Teste de Fotos de Profissões) e concluíram que a estrutura 

fatorial do 16PF se assemelha em grande parte aos fatores pulsionais avaliados pelo 

BBT. 

Sobre a intervenção em processos de Orientação Profissional e de Carreira, 

percebeu-se o frequente uso do BBT-Br, sobretudo por informar a respeito de 

inclinações profissionais e com isso conscientizar os indivíduos em seu processo de 

tomada de decisões em relação à profissão. O teste BBT-Br tem obtido destaque como 

instrumento utilizado em intervenções nessa área por avaliar os construtos inclinações e 

interesses profissionais, componentes essenciais nessa modalidade de intervenção 

(Shimada, 2011;  Noce, Pasian, Okino & Melo-Silva, 2008; Melo-Silva, 2000). Já na 

perspectiva de gênero, o BBT-Br pode auxiliar na compreensão das escolhas 

profissionais, evidenciando diferenças de sexo e de gênero no comportamento de 

escolha, relacionadas a expectativa de papéis socialmente construídos. Os achados 

propõem a reflexão sobre os estereótipos de gênero, evitando a restrição de 

possibilidades no desenvolvimento de carreira (Shimada, 2011; Shimada & Melo-Silva, 

2013).  

Pode-se com essa revisão da literatura observar que as pesquisas desenvolvidas 

com o teste BBT-Br possuem a interface entre a avaliação psicológica, a orientação 

profissional e de carreira, aspectos de personalidade e gênero, o que evidencia as 

múltiplas utilidades desse instrumento projetivo. 

 

Considerações Finais 

O presente levantamento bibliográfico identificou 56 trabalhos com o BBT-Br 

no período de 2000 a 2013, os quais foram categorizados pela forma de produção: teses 

de doutorado, dissertações de mestrado, artigos publicados em periódicos científicos e 

trabalhos apresentados em eventos científicos.  Os dados revelaram que houve aumento 

da produção científica após a aprovação do uso do teste pelo Conselho Federal de 

Psicologia, identificando-se trabalhos que examinaram a qualidade técnico-científica do 

instrumento (suas propriedades psicométricas), em suas duas versões (feminina e 
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masculina). As pesquisas também focalizaram as possibilidades de uso do BBT-Br em 

processos de Orientação Profissional e de Carreira, além da seleção de pessoal, 

avaliação da personalidade e dos efeitos de gênero e da maturidade individual diante da 

escolha profissional.  

Observou-se que as pesquisas com o BBT-Br evidenciaram que a área da 

avaliação psicológica possui importante interface com a área de Orientação Vocacional 

e Profissional, pois grande parte dos trabalhos apresentam o Teste de Fotos de 

Profissões como um recurso técnico capaz de clarificar as inclinações profissionais e de 

auxiliar no processo de autoconhecimento do indivíduo em intervenções de orientação 

psicológica. Percebe-se, por meio desse exemplo dos estudos realizados com o BBT-Br, 

que o campo de pesquisa com instrumentos de avaliação psicológica no Brasil se 

associa com a preocupação de aprimoramento e avanço profissional, objetivando 

atuação mais condizente com o contexto social, histórico e científico contemporâneo 

(Barrenha, 2011; Primi, 2010; Okino & Pasian, 2010; Noronha, Freitas & Ottati, 2003). 

Ao examinar os contextos de aplicação do BBT-Br na Orientação Vocacional e 

Profissional, registraram-se algumas possibilidades. Dentre elas pode-se destacar: a) 

auxílio técnico em processos de orientação vocacional e de carreira, pois oferece 

clarificação das características de personalidade do indivíduo, favorecendo a análise da 

satisfação e realização profissional como uma forma de prognóstico de sua realização 

laboral; b) análise do nível de maturidade para a escolha profissional na adolescência, 

auxiliando na conscientização do jovem para que este adquira autoconhecimento e 

maturidade para a escolha; c) caracterização de perfis profissionais ou ocupacionais, 

auxiliando em processos de seleção e treinamento de pessoal, favorecendo processos de 

satisfação e de atuação saudável no trabalho por meio de treinamentos e 

desenvolvimento individual e coletivo na empresa; d) análise de inclinações 

profissionais de estudantes de variados cursos de nível superior ou técnico, elaborando 

os perfis de cada curso e favorecendo orientação psicopedagógica no processo de 

aprendizagem e inserção no mercado de trabalho; e) avaliação do efeito do sexo e do 

gênero sobre os interesses profissionais, clarificando perfis de várias profissões.  

Os trabalhos identificados na presente revisão bibliográfica apontaram 

adequados indicadores psicométricos para o BBT-Br, incluindo evidências de validade 

convergente e correlação com outros testes psicológicos que avaliam os mesmos 

construtos ou semelhantes, como por exemplo, maturidade para a escolha profissional, 

interesses profissionais e características de  personalidade.  Considerou-se relevante a 
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contribuição desses trabalhos para o avanço da Avaliação Psicológica no Brasil, no que 

tange ao aprimoramento da técnica de acordo com padrões psicométricos recomendados 

pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2010; 2013) e na área de Orientação 

Vocacional e Profissional, pois apresentam as possibilidades de aplicação do 

instrumento e a contribuição do mesmo para a tomada de decisão em processos de 

escolha da profissão e orientação de carreira, bem como novas investigações científicas 

na área. 
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Introdução 

 A Educação para a Carreira é uma proposta de intervenção em orientação para a 

carreira realizada conjuntamente ao processo educacional, inserida ou infundida no 

currículo, abrangendo todos os níveis escolares, da Educação Infantil ao Ensino 

Superior (Munhoz & Melo-Silva, 2012). A necessidade da elaboração e implementação 

deste tipo de intervenção pode ser melhor compreendida sob a óptica das recentes 

mudanças no mundo do trabalho. A intensificação do processo de globalização da 

economia mundial e os rápidos avanços das tecnologias da informação e comunicação 

mudaram drasticamente a forma como o homem se relaciona com o trabalho (Duarte et 

al., 2010). 

 No cenário atual, as carreiras são cada vez mais instáveis e flexíveis e os 

trabalhadores têm que estar cada vez mais envolvidos na autogestão de suas trajetórias 

profissionais e na antecipação das mudanças frequentes. Assim, o conhecimento adquire 

um valor fundamental. Porém, mais do que conhecimento, o trabalhador precisa adquirir 

novas competências e habilidades para garantir a sua empregabilidade neste cenário tão 

instável. E, este cenário não se restringe ao que poderia ser chamado de “vida 

profissional” dos indivíduos. Conforme argumenta Rodrigues-Moreno (2008), 

atualmente as fronteiras entre viver, trabalhar e aprender são muito tênues ou 

inexistentes e as pessoas terão que tomar decisões pessoais e profissionais em 

simultâneo, aumentando a necessidade de decidir e se adaptar. A capacidade de 

enfrentar e suportar riscos passam a ser fundamental na educação, no trabalho e na vida.  

Configura-se, assim, a necessidade de uma aprendizagem constante ao longo da vida, de 
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tornar-se capaz de tomar decisões e de lidar com as transições de carreira (Munhoz, 

2010).  

 Munhoz e Melo-Silva (2011) salientam que o contexto educacional deve auxiliar 

o indivíduo a enfrentar estes desafios da sociedade pós-moderna, seja para o mundo do 

trabalho ou no/para o desempenho dos demais papéis sociais que irão exercer durante a 

vida. Afinal, a escola, enquanto local de educação, formação, e convivência se torna o 

espaço ideal para o desenvolvimento de pensamento crítico, valores, habilidades e 

atitudes. É neste sentido que um trabalho sistemático de orientação para carreira 

desenvolvido dentro do contexto escolar (Educação para a Carreira) merece especial 

atenção, em todas as etapas: avaliação de demandas, intervenção e avaliação dos 

processos e resultados das práticas. Quando se elabora uma avaliação ela pode ser 

considerada em três vertentes: (a) avaliação da pessoa e de seus atributos, (b) avaliação 

de problemas e de demandas, e (c) avaliação de processos e resultados. (Savickas, 2004, 

Spokene, 2004, Melo-Silva, 2011). Este estudo focaliza a avaliação da demanda por 

intervenção psicológica no contexto de uma escola pública de ensino fundamental e 

médio. 

 Deve-se ressaltar que segundo Hoyt (2005, citado por Munhoz 2010) existem 

quatro elementos básicos que compõe a definição de Educação para a Carreira, método 

apropriado para o contexto educacional, quais sejam: o conceito de trabalho, a infusão 

curricular, o desenvolvimento de hábitos e atitudes de trabalho e o conceito de 

colaboração. Aqui, o conceito de trabalho é bastante abrangente e pode ser entendido 

como qualquer ocupação ou atividade dirigida a um objetivo o que inclui voluntariado, 

trabalho doméstico e atividades escolares. Com isso, o estudo pode ser considerado uma 

experiência de trabalho o que reafirma a importância da escola na formação e orientação 

de atitudes e valores referentes ao desenvolvimento de carreira.  

O conceito de infusão curricular, por sua vez, diz respeito à necessidade de 

disseminação transversal das questões sobre desenvolvimento vocacional e de carreira 

nos conteúdos curriculares (do ensino infantil ao superior). Com relação aos hábitos e 

atitudes de trabalho, os autores defendem que eles começam a se desenvolver desde a 

infância. Portanto, é possível realizar atividades de Educação para a Carreira desde as 

séries iniciais. Por fim, o conceito de colaboração explicita a necessidade de estas 

atividades serem realizadas e organizadas por meio de parcerias entre a comunidade e a 

escola, nas quais as duas partes dividiriam autoridade e assumiriam responsabilidades.  
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Pode-se notar a partir destes conceitos que a implementação de um programa de 

Educação para a Carreira não é um tarefa simples, uma vez que envolve o planejamento 

e a avaliação em todas as etapas de ações, em diferentes níveis e com diversos agentes 

participantes como os dirigentes da instituição escolar, o orientador, os professores, os 

alunos e a comunidade. Todos estes agentes fazem parte do processo e o influenciam. O 

professor, por exemplo, é um modelo de identificação importante para as crianças e 

adolescentes e acaba por transmitir (intencionalmente ou não) suas concepções de 

trabalho, carreira e educação (Munhoz, 2010), influenciando direta ou indiretamente no 

desenvolvimento vocacional dos alunos (Ferreira, Nascimento & Fontaine, 2009).  

No que se refere aos sentidos e significados atribuídos ao trabalho as pesquisas 

indicam algumas concepções que coexistem na sociedade contemporânea como: a de 

realização pessoal, como gerador de estresse, obrigação, meio de participação social, 

ampliação do conhecimento, segurança e manutenção da família, possibilidade de 

relacionar-se, aprendizagem, conquista de autonomia, meio de construir algo, meio de 

subsistência e de obtenção de reconhecimento (Coda & Fonseca, 2004, citado por 

Munhoz, 2010; Coutinho, 2009; Morin, Tonelli & Pliopas, 2007). Constata-se também 

que tais concepções variam de acordo com grupo social, faixa etária, sexo, tipo de 

trabalho ou emprego, entre outras variáveis.  

A partir das considerações feitas até aqui, fica evidente que o sucesso na 

implementação de um programa de Educação para Carreira depende em grande parte da 

qualidade e extensão da parceria entre os agentes envolvidos. Por isso, a primeira etapa 

desta implementação consiste em uma minuciosa avaliação do contexto escolar, das 

relações vigentes, bem como das expectativas, noções de trabalho e ensino difundidas 

neste contexto (educadores, funcionários, familiares e alunos). É neste sentido de 

avaliação exploratória do contexto de uma instituição escolar, visando o 

desenvolvimento de um projeto de Educação para a Carreira, que se insere o presente 

estudo.  

  

Objetivo 

Investigar o significado do trabalho na perspectiva de familiares, professores e 

alunos, com vistas a avaliar demandas da comunidade e propor intervenções 

psicológicas no domínio da Educação para a Carreira. 
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Método 

 

Natureza da investigação 

Esta pesquisa se classifica como qualitativa, por ter caráter exploratório, ou seja, 

ter como finalidade promover maior familiaridade com o objeto de estudo (Gil, 2002) e 

por ser exclusivamente descritiva, tendo sua fonte direta de dados, o ambiente natural, 

buscando a identificação de significados, dentro de outras características comuns a essa 

metodologia (Bogdan & Biklen, 1997). Nesse sentido, este estudo focaliza uma 

comunidade escolar e apresenta desafios para o psicólogo-orientador profissional 

avaliar as demandas a fim de atender necessidades considerando cenários e contextos 

específicos. 

 

Local 

Uma escola da rede pública de ensino, situada em Ribeirão Preto, cidade do 

interior paulista conhecida por ser a capital Brasileira do Agronegócio, além de, um 

importante centro estudantil, com várias instituições de ensino superior e tecnológico e 

referência na área da saúde. Trata-se de uma escola pública participante do Programa de 

Práticas Inovadoras do CNPq, cujo objetivo é promover o desenvolvimento de práticas 

curriculares inovadoras. A escola está localizada na região central da cidade e oferece 

ensino fundamental no período matutino e ensino médio, no período vespertino na 

modalidade regular e no período noturno na modalidade de Jovens e Adultos (EJA).   

 

Participantes 

Participaram do presente estudo dezenove pessoas sendo, sete alunos do ensino 

médio, nove professores da instituição e três familiares. 

 

Procedimentos de obtenção e análise dos dados 

 Os dados foram coletados durante uma atividade que incluiu uma palestra e um 

grupo de reflexão que teve como tema fundamental o trabalho. A palestra foi realizada 

na instituição escolar e se inseriu em uma atividade denominada “Um dia na escola de 

meu filho”, um projeto que faz parte do programa Educação-Compromisso de São 

Paulo, que objetiva aproximar a família da rotina escolar de seus filhos.  O tema 

abordado da palestra foi “Orientação Profissional e a importância do trabalho”, no qual 
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os psicólogos desenvolvetma os temas: O que é Orientação Profissional, As diversas 

atribuições da escola e da família na formação do adolescente, O trabalho como um 

processo contínuo ao longo da vida, As mudanças do mundo do trabalho e As 

expectativas em relação ao futuro. Dentre as atividades realizadas, a que inspirou a 

presente investigação, consistiu em um primeiro momento, no registro dos participantes 

(familiares, professores e alunos) no qual foi solicitado que escrevessem em um pedaço 

de papel sulfite a definição que eles atribuíam ao conceito Trabalho. A seguir, foi 

solicitado que os participantes se reunissem em subgrupos, para discutir a respeito das 

atribuições de significado dadas ao conceito “trabalho”. Os registros foram analisados 

inicialmente por meio de uma leitura flutuante, a seguir, foram organizados em 

categorias e sistematizados com base na metodologia de Análise de Conteúdo de Bardin 

(1979).  

 

Resultados e discussão 

A partir da análise da atividade proposta foi possível verificar que dentre as 

definições atribuídas ao trabalho, foram distinguidos sentidos que permitiram alocá-lo 

em duas categorias: (a) dimensão individual (satisfação, crescimento e desenvolvimento 

pessoal, aprendizagem, oportunidade, superação, sobrevivência, autonomia); (b) 

dimensão social (progresso, interação social e contribuição social).  

Pode-se observar, a partir das frases elaboradas pelos participantes, que a 

maioria deles traz uma visão positiva a respeito do trabalho. Esta visão pode ser 

observada em frases como: (trabalhar é...) 

“... ajudar a si mesmo e a outras pessoas, a atingir objetivos importantes para o 

desenvolvimento pessoal e social” (professor) 

“...é fazer o que gosta” (aluno) 

“...Passar conhecimento, colocar em prática o que aprendeu” (aluno) 

“...Progresso e desenvolvimento intelectual, social e econômico” (professor) 

“...qualquer ato que transforme o espaço para nele melhor viver.” (professor) 

“...cuidar da família de modo geral” (familiar) 
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Vê-se que tais concepções de trabalho trazem a noção de ação, transformação, 

desenvolvimento pessoal, social e econômico, maneira de fazer o que se gosta. Nota-se, 

como ressaltam Coda e Fonseca (2004, citado por Munhoz, 2010) que as noções de 

trabalho irão variar de acordo com experiências, necessidades e desejos de cada 

indivíduo, o que evidencia o trabalho como instrumento de realização pessoal. Na 

primeira frase mencionada acima, notamos que uma noção de trabalho como forma de 

ajudar a si mesmo e aos outros. É interessante analisar que tal visão de trabalho foi 

apresentada por um professor que tem como função de trabalho justamente ajudar e 

favorecer o desenvolvimento de outras pessoas. Neste caso, verifica-se uma 

convergência entre atividade e concepção de trabalho. 

Nas frases acima, verifica-se o predomínio de uma visão de trabalho bastante 

influenciada pela ideologia dominante cunhada desde o advento do capitalismo e sob a 

influência do ideário protestante, de que o trabalho é um caminho para a satisfação e 

crescimento pessoal, em detrimento da concepção clássica de trabalho, a qual tem suas 

raízes na antiguidade, nas sociedades grega e romana, que consideravam o trabalho 

como uma atividade desgastante e subalterna, que impedia as pessoas de adquirir 

virtudes.  Nas sociedades clássicas, o trabalho estava diretamente associado ao esforço 

físico e atividades como o refletir, o filosofar e o fazer político, dentre outras de cunho 

intelectual, não eram consideradas trabalho (Borges & Yamamoto, 2004).  

Na noção apresentada por um dos alunos de que o trabalho é “fazer o que gosta” 

cabe salientar que se trata de uma noção oposta à concepção clássica de trabalho. 

Contudo, cabe discutir se essa visão não representa um grau de idealização do trabalho, 

uma vez que desconsidera as dificuldades e esforços necessários para realização do 

trabalho. Por outro lado, esta visão representa uma forma bastante libertaria de se 

conceber o trabalho e demonstra uma possível identificação do trabalho como 

atividades prazerosas relacionada à satisfação pessoal. Fazer o que se gosta também 

pode ser trabalho. Assi, trabalhar em algo que se gosta dá ou daria prazer. 

 É interessante pontuar, que foi identificado apenas um registro que apresentou 

uma visão de trabalho mais associada à concepção clássica, definido o trabalho do ponto 

de vista de valores, atribuindo a ele uma conotação negativa, associada à perda da 

liberdade (escravidão) e uma característica positiva, relativa à ajuda à família, conforme 

explicitado na frase, a seguir. “Trabalhar é bom e ruim e ruim porque você vai perder 

uma essa parte da sua liberdade o bom vai ser eu você vai ajudar a família etc” (aluno) 
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  Nota-se que, a frase anterior carrega um significado de trabalho que envolve a 

sobrevivência sendo o trabalho um meio de ajudar a família. Outros estudos também, 

apontaram o trabalho como uma atividade relacionada à sobrevivência, sendo no estudo 

de Morin, Tonelli e Pliopas (2007) essa a principal associação apontada pelo grupo 

investigado, quinze alunos de uma instituição de São Paulo de um curso de 

especialização em administração. Na investigação de Munhoz (2010),  sobre as 

representações sociais de professores do ensino fundamental e médio sobre Preparação 

para o Trabalho, essa concepção também foi encontrada. A semelhança do estudo de 

Morin, Tonelli e Pliopas (2007), observou-se definições que associaram o trabalho a 

questão financeira, a remuneração, a conquista da autonomia, da independência, tanto 

na perspectiva de professores, quanto na perspectiva de alunos. Conforme apontados 

nos trechos, a seguir. 

 “... ter autonomia financeira” (aluno) 

“trabalho é dinheiro...” (aluno) 

“Fazer e receber pelo que fez dignamente” (professor) 

“... ter autonomia, adquirir sua própria independência...” (professor) 

Uma perspectiva de desenvolvimento pessoal, de aquisição de conhecimentos, 

de realização de metas e possibilidade de oportunidades predominaram nos registros 

enquadrados na dimensão pessoal, sendo esta última, também evidenciada no estudo de 

Munhoz (2010), encontrando dentre as representações sociais acerca do trabalho a 

ampliação do leque de carreira. As frases a seguir, expressam essa ideia: 

 

“Trabalhar é ... se adaptar ao mundo, saber fazer escolhas ...” (aluno) 

“Trabalhar é possibilidade de vida! ” (professor) 

“Aprender com o outro e desempenhar seu conhecimento na area desejada” 

(aluno) 

“... passar conhecimento, colocar em prática o que aprendeu” (aluno) 

 

  Na categoria dimensão social destaca-se as seguintes frases: (trabalhar é...) 

 

 “...qualquer ato que transforme o espaço para nele melhor viver...” (professor) 
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 “trabalho traz oportunidade de ter experiência fora de casa, contato com pessoas, 

de  investigar em novos cursos” (familiar) 

 “Progresso e desenvolvimento intelectual social e econômico” (professor) 

 “... conquistar um mundo melhor” (professor) 

 Verifica-se nas frases apontadas que a visão de trabalhado encontra-se mais 

associada à coletividade. Com a realização do trabalho com vistas a transformar e o 

espaço de modo a proporcionar a melhora quer seja, social ou econômica, observa-se 

também, a presença de uma concepção que abarca a ideia de interação social (...contato 

com pessoas, de investigar em novos cursos - familiar).  Estas frases reafirmam o valor 

coletivo e social do trabalho, sendo que este ao longo da história sempre foi um meio de 

participação e motor de transformações sociais. Afinal, é através do trabalho que se 

assume um papel dentro da sociedade e nota-se nas frases que os participantes 

compreendem e introjetam essa noção. 

Observar-se também, que em alguns casos o mesmo participante expressou uma 

dimensão coletiva e individual do trabalho, como no caso da frase: “... ajudar a si 

mesmo e a outras pessoas, a atingir objetivos importantes para o desenvolvimento 

pessoal e social”. Deve-se compreender que estas dimensões (social e individual) não 

são excludentes entre si, já que ao longo da história diversas formas de significação do 

trabalho foram se configurando e que em uma mesma época e contexto diversos 

discursos estão presentes e, é a partir destes discursos “concorrentes” que os indivíduos 

negociam e atualização os significados que atribuem a realidade (Gergen & Gergen, 

2010), baseando-se, sobretudo as suas experiências.  

É importante salientar que, em diversos registros, encontrou-se a definição de 

trabalho associada à responsabilidade, podendo esta ser interpretada como uma 

obrigação, uma tarefa do indivíduo na sociedade. É importante pontuar, que muitas 

vezes, o termo responsabilidade pode estar relacionado a atividades fatigantes e/ou que 

apenas pressupõe dever e obrigação. Nas expressões registradas observou-se que a 

maior parte das definições apresenta o termo de responsabilidade atrelado ao significado 

de dever, obrigação, não tendo sido identificado conotações pejorativas, tanto nos 

apontamentos de alunos como nos de professores e familiares, conforme as frases a 

seguir. 

“trabalho é... responsabilidade” (aluno) 
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“ter responsabilidades, crescer como ser humano” (professor) 

“ganhar novas responsabilidades” (aluno) 

Pode-se observar, conforme pontuado que esse sentido do trabalho também se 

insere em uma dimensão coletiva e que ele representa uma forma de “convocar” os 

indivíduos a assumir seu papel social e exercer compromissos.  

 

Conclusão 

As concepções apresentadas trazem uma noção bastante realista do trabalho. 

Nota-se que o trabalho assume dimensões de satisfação e conquista social e pessoal, 

mas que estas conquistas passam pela construção da noção de responsabilidade, de 

trabalho árduo e compromissado e carregam ainda, traços e valores das diferentes 

concepções históricas formadas a respeito deste constructo, ao longo do 

desenvolvimento da humanidade. . Uma vez que existem múltiplos significados do 

trabalho, é importante que se reflita criticamente sobre a construção individual desta 

significação de forma a não permitir que uma noção extremamente restrita do trabalho 

limite as possibilidades de desenvolvimento e inserção profissional. A avaliação da 

demanda escolar, com o levantamento e análise a cerca das representações de trabalho, 

é um passo importe na área da avaliação de carreira, notadamente no que se refere à 

implantação de programas de intervenção. Conhecer as concepções de trabalho de 

familiares, alunos e professores é fundamental para a compreensão da forma como se 

estabelecem as relações e atividades de trabalho dentro do contexto escolar, bem como 

refletir sobre a própria qualidade do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que 

este também está ancorado em relações de trabalho (professor-estudante). Portanto, 

entende-se que dentro de um processo de avaliação do contexto e levantamento das 

demandas com vistas à implementação de um programa de Educação para a Carreira, o 

levantamento e reflexão acerca das significações de trabalho correntes no meio 

educacional é fundamental. Afinal, são essas significações do trabalho que irão 

possibilitar o planejamento da intervenção. Conhecer como os indivíduos concebem e 

buscam realizar a educação, a carreira, as profissões, o plano de futuro e a inserção 

profissional constitui ponto de partida para a intervenção. As representações sociais, de 

familiares, alunos e professores, sobre o trabalho centradas na presente investigação, 

indicam pistas favoráveis ao estabelecimento de um programa de Educação para a 

Carreira. No entanto, pontua-se a necessidade do estabelecimento de estratégias mais 

profundas para a avaliação também nas outras vertentes (pessoa e dos processos e 
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resultados). Sugere-se que pesquisas futuras abordem outros temas relevantes à 

educação para a carreira e alcancem uma parcela mais abrangente da comunidade 

escolar (educadores, funcionários, familiares e alunos, diretores) tanto em números 

quanto em papéis desempenhados, com a utilização de diferentes estratégias. 
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Introdução  

Os processos de avaliação e testagem, presentes nas mais diversas circunstâncias 

que se pode vivenciar, são tarefas realizadas em nosso cotidiano, no momento em que 

analisamos se somos ou não capazes de atingir determinado desempenho, ou ainda, 

alcançar determinado objetivo. Porém, quando se fala em medidas cientificamente 

confiáveis, o senso comum não é suficiente para avaliar e tomar decisões. E é a partir 

dessa necessidade que se torna importante a validação de estratégias e instrumentos que 

sejam capazes de fornecer elementos com o objetivo de fortalecer argumentos, 

aprofundar reflexões e subsidiar decisões mais complexas (Resende & Garcia-Santos, 

2008). 

Nesse âmbito, os testes psicológicos, validados e normatizados, possuem, como 

função principal, medir fenômenos psicológicos de forma objetiva e confiável. 

Consistem em uma medida padronizada e objetiva de um comportamento, que pode ter 

valor diagnóstico à medida que serve como indicador de uma área ampla e significativa 

do esquema comportamental geral do indivíduo (Anastasi & Urbina, 2000). Eles 

facilitam diagnósticos e prognósticos, bem como desenvolvimento pessoal e 

autocompreensão, o que pode ser muito útil na clínica, escola, nas organizações e na 

área jurídica, entre outras. (Resende & Garcia-Santos, 2008).  

Os testes psicológicos, como instrumentos de avaliação, constituem um aspecto 

de um processo mais amplo que é o de avaliação psicológica, entendido pelo CFP, na 

Resolução n° 007/2003, “como o processo técnico-científico de coleta de dados, estudos 

e interpretação a respeito de fenômenos psicológicos, que são resultantes da relação do 

indivíduo com a sociedade, utilizando-se, para tanto, de estratégias psicológicas, 
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métodos, técnicas e instrumentos” (p. 3). Uma avaliação psicológica adequada utilizará 

os conhecimentos essenciais de psicologia, os conhecimentos básicos em psicometria e 

as técnicas de avaliação psicológica para tentar descrever, em terminologia específica, a 

melhor compreensão possível de aspectos relevantes de uma pessoa, observados de 

acordo com os objetivos da técnica utilizada (Tavares, 2003). 

Dentre a gama de tipos de testes psicológicos existentes, o presente trabalho 

concentra-se nos chamados testes projetivos, dos quais o Teste das Pirâmides Coloridas 

de Pfister faz parte. Nos testes projetivos o examinando revela indiretamente o seu 

mundo interno por meio da elaboração do material apresentado. Um material pouco 

estruturado, faz com que a pessoa recorra aos recursos de sua personalidade, revelando 

suas condições afetivas e suas necessidades (Anzieu, 1981).  

A avaliação da qualidade dos testes projetivos enquanto medida, tem fornecido 

bases mais sólidas para a interpretação dos resultados mediante métodos quantitativos. 

Dessa forma, de acordo com Cunha (2000), a avaliação do examinando por meio de 

testes projetivos implica na investigação de sua singularidade e também de suas 

semelhanças em relação ao grupo que está inserido.  

No âmbito da avaliação psicológica infantil, os testes projetivos ocupam um 

espaço importante, já que a criança pode ser melhor avaliada a partir da maneira como 

executa as tarefas propostas, pois ainda possui pouca consciência do modo como fala, 

pensa e age no cotidiano, não tendo desenvolvido suas habilidades de leitura e auto 

reflexão suficientes para responderem adequadamente ao que muitos testes de 

autorrelato exigem. 

A avaliação psicológica na infância é considerada bastante complexa, por ser 

este um período da vida composto por várias fases do desenvolvimento. Os recursos 

para avaliar e verificar dificuldades emocionais e cognitivas em cada etapa precisam ser 

refinados, para que possam identificar fraquezas e potencialidades (Villemor-Amaral, 

Pardini, Tavella, Biase & Migoranci, 2012).  

Além disso, é importante que as normas de um teste permitam comparar o 

sujeito com os seus pares ou consigo mesmo em diferentes aspectos avaliados de sua 

personalidade, aptidão, atitude, inteligência ou motivação. O desempenho do indivíduo 

pode variar de uma cultura para outra e de uma região para outra, o que faz com que 

qualquer norma seja restrita à população da qual foi derivada, e cada indivíduo deve ser 

avaliado em seu desempenho tendo como referência o grupo em que está inserido 

(Alchieri & Cruz, 2003). 
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Dentro deste contexto, um dos instrumentos de avaliação psicológica aprovado 

pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) para o uso em adultos brasileiros é o Teste 

das Pirâmides Coloridas de Pfister (TPC) - uma técnica projetiva que propicia a 

avaliação de aspectos de natureza cognitiva e da dinâmica emocional de um indivíduo. 

Contudo, o interesse deste estudo é contribuir com a construção de parâmetros 

psicométricos brasileiros de normatização para o uso do TPC em crianças. Mais 

especificamente, apresentar alguns dados preliminares do desempenho de crianças no 

TPC, com relação ao aspecto formal e a frequência de cores no teste. 

No TPC a escolha das cores indica o modo de aproximação emocional e contato 

afetivo com o meio, podendo ser caracterizados por maior excitação, no caso das cores 

quentes (vermelho, laranja e amarelo), ou por mais calma, no caso das cores frias (azul, 

verde e violeta). O cinza, preto e branco são denominadas acromáticas e consideradas 

como indicadores de contenção, inibição ou negação (Villemor-Amaral, 2005). No 

entanto, para uma análise completa da produção final do examinando, devem ser 

observadas, além da frequência e combinações de cores, o modo de execução do 

trabalho, a configuração formal das pirâmides e a variabilidade da escolha das cores. 

A forma, no TPC, constitui um dos elementos fundamentais da análise e é 

importante por indicar as possibilidades de controle racional que um indivíduo tem 

sobre os afetos e as emoções. A forma está relacionada com o funcionamento cognitivo 

e as funções de atenção e concentração. A precisão da forma equivale à precisão da 

percepção do pensamento, que depende tanto da capacidade intelectual, quanto do bom 

controle emocional. Desse modo, pode-se dizer que o aspecto formal no Pfister 

geralmente resulta da combinação do nível intelectual com a maturidade e equilíbrio 

emocional (Villemor-Amaral, 2005). 

O maior ou menor grau de estruturação das pirâmides demonstra diferentes 

níveis de maturidade cognitivo-emocional, o que indica controle sobre os estados 

emocionais. É a partir da precisão da forma atribuída à pirâmide, associada às cores que 

a compõe, que se tem uma compreensão mais abrangente da dinâmica emocional de 

quem a produziu (Villemor-Amaral, Pardini, Tavella, Biase & Migoranci, 2012).  

Segundo Villemor-Amaral (2005), são 3 os grandes grupos do aspecto formal 

avaliados no TPC: Tapetes (onde não há integração forma-cor, sendo a cor o estímulo 

preponderante, indicando um nível mais baixo de inteligência emocional);  Formações 

(representam organizações intermediárias, nas quais se observa a disposição das cores 

por camada, e correspondem a um funcionamento cognitivo e emocional de nível 
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igualmente intermediário; e as  Estruturas (possuem um aspecto formal mais 

sofisticado, inter-relacionando a disposição horizontal e vertical das camadas, e 

correspondem a níveis intelectuais superiores). Estes grupos são compostos por várias 

subcategorias do aspecto formal das pirâmides, que se diferem entre si de acordo com o 

nível de elaboração da forma, que indicam níveis distintos de maturidade emocional e 

desenvolvimento cognitivo. 

Diante do que foi exposto, o objetivo geral deste trabalho é descrever a 

frequência das cores e aspectos formais no TPC em crianças, pretendendo, enquanto 

objetivos específicos, verificar a correlação entre o uso das cores, idade e sexo; e a 

correlação entre o aspecto formal, idade e sexo. 

 

Método 

 

Participantes 

Participaram do estudo 128 crianças e adolescentes de 7 a 10 anos, com idade 

média de 8,52 anos (DP = 1,15), variando entre 1 e 6 anos de escolaridade (média de 

3,49 anos de escolaridade, DP = 1,31), distribuídas, para análise dos dados, em duas 

faixas etárias (7 a 10; 11 a 14). Ao total, 61 eram do sexo masculino e 67 do sexo 

feminino, provenientes tanto de escolas públicas, quanto de escolas particulares do 

estado de Goiás, e com nível mínimo de inteligência médio no Teste Matrizes 

Progressivas Raven – Escala Especial. As crianças foram pareadas quanto ao gênero e 

idade. A Tabela 1 mostra a caracterização da amostra de crianças conforme sexo, idade 

e escolaridade por meio de estatística descritiva (média, valores mínimos e máximos, 

desvio padrão e somatório) 

 

Tabela 1. Caracterização da amostra de crianças conforme sexo, idade e escolaridade. 

Variáveis Sexo Nº sujeitos Média Mínimo Máximo DP 

 

Idade 

Masculino 

Feminino 

Total  

61 

67 

128 

8,51 

8,52 

8,52 

7 

7 

7 

10 

10 

10 

1,23 

1,07 

1,15 

       

Escolari- Masculino 61 3,48 1 6 1,34 
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dade Feminino 

Total  

67 

128 

3,51 

3,49 

1 

1 

6 

6 

1,28 

1,31 

 

 

Instrumentos 

Para este estudo, foram utilizados:  

a) Formulário de Caracterização dos Participantes: fornece as informações de 

identificação, de dados sócio-demográficos das crianças e possíveis problemas de 

desenvolvimento;  

b) Teste Matrizes Progressivas de Raven - Escala Especial e Geral (Raven, 2003): 

avalia a inteligência não verbal, medindo a capacidade do indivíduo para comparar 

formas e raciocinar por analogia, independentemente dos conhecimentos adquiridos. 

c) Teste das Pirâmides Coloridas de Pfister: propõe a execução de três pirâmides 

coloridas, de acordo com o gosto do examinando. Os esquemas da pirâmide vêm 

acompanhados por um jogo de quadrículos coloridos compostos por 10 cores, 

subdivididas em 24 tonalidades. A pessoa é convidada a construir três pirâmides, cujas 

instruções são simples e devem ser dadas de forma padronizada. Após o término das 

três pirâmides pergunta-se qual das três pirâmides ele preferiu e por quê. A 

interpretação dos dados leva em consideração o estilo da produção (Franco & Villemor-

Amaral, 2009). 

 

Procedimentos 

Este estudo faz parte de um projeto de pesquisa guarda-chuva “Estudos de 

Validação e Normatização de Testes Projetivos para Crianças e Adolescentes”, 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC Goiás, e que recebe o apoio 

financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG).  

Inicialmente, foram selecionadas as escolas públicas e particulares que iriam 

compor o campo de pesquisa do estudo, sendo solicitadas as autorizações necessárias da 

coordenação escolar e dos responsáveis pelo participante. Ambos tomaram 

conhecimento do projeto de pesquisa, para que fossem estimulados a permitir que as 

crianças e adolescentes participem do estudo.  

Os pais e os responsáveis foram esclarecidos quanto: ao sigilo de qualquer 

informação que possa identificar individualmente qualquer um deles ou qualquer uma 
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das crianças ou adolescentes; aos direitos dos participantes; à metodologia que será 

utilizada e aos objetivos do estudo. Todos os responsáveis foram explicitamente 

informados que somente após a assinatura do TCLE e do preenchimento dos 

Formulários de Informações sobre o participante que a criança poderia fazer parte do 

estudo.  

A partir do momento em que os pais ou responsáveis pelas crianças consentiram 

a participação das mesmas, através da assinatura do TCLE, eles responderam o 

questionário sócio-demográfico. Logo após, foi realizada a aplicação coletiva do Teste 

Raven nos participantes. As aplicações foram feitas em grupo nas escolas, utilizando-se 

de salas reservadas e disponibilizadas para isso. Em seguida, foi administrado o Teste 

Pirâmides Coloridas de Pfister, em uma única sessão individual, com duração de 

aproximadamente 20 minutos, em dias e horários acordados com os responsáveis pelos 

participantes, com os próprios participantes, e com a escola em que eles estão inseridos, 

e em salas reservadas e disponibilizadas para tanto.  

O material coletado foi então corrigido e, em seguida, lançado no programa de 

correção informatizada a fim de se calcular corretamente os índices, razões e 

porcentagens resultantes (estatística descritiva), assim como possibilitar a realização de 

estudos correlacionais. 

 

Resultados e Discussão 

A fim de contribuir para a construção de normas do teste das Pirâmides 

Coloridas de Pfister em crianças, optou-se por realizar análises de resultados de modo 

que pudessem fornecer dados úteis para tanto. Na análise dos resultados do aspecto 

formal das pirâmides, buscou-se a frequência de cada tipo, considerando as três 

pirâmides realizadas por cada criança, separadamente, comparando-as posteriormente, 

com as idades e sexos dos participantes. Já em relação as cores utilizadas, levantou-se a 

frequência das mesmas para todo o grupo, analisando, em um segundo momento, suas 

possíveis correlações com sexo e idade. 

As tabelas a seguir (Tabelas 2, 3 e 4) mostram os resultados relacionados ao 

aspecto formal do grupo como um todo, considerando os dados separados por 

pirâmides. Contudo, torna-se necessário observar, por ordem de frequência, os aspectos 

formais mais comuns na junção das três pirâmides. 

 Dessa forma, ao calcular a frequência dos aspectos formais nas três pirâmides, a 

partir do resultado isolado de cada uma delas, nota-se que as crianças confeccionaram, 
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em maior número, os tapetes furados e/ou rasgados (53%), seguido dos tapetes puros 

(11%), e dos tapetes com início de ordem (10%), o que pode indicar, na maioria do 

grupo, menor grau de desenvolvimento na capacidade de lidar racionalmente com as 

emoções, condizendo com o que é esperado para a idade estudada, já que os 

participantes estão em fase de desenvolvimento desta capacidade. As demais crianças 

(26%) apresentaram, em sua maioria, nível intermediário de integração entre a razão e a 

emoção (formações), tendo pouca presença das estruturas, que indicariam um nível 

superior de inteligência. 

Foram realizadas, posteriormente, as análises referentes à frequência do aspecto 

formal e suas possíveis correlações entre idade e sexo dos participantes, através do teste 

estatístico Qui-Quadrado. Porém, não foram encontradas quaisquer diferenças 

significativas (p>0,05) entre os aspectos formais utilizados pelas crianças e suas idades 

ou sexos. 

 

Tabela 2. Frequência do aspecto formal na pirâmide 1 para todo o grupo. 

Aspecto Formal Frequência Porcentagem (%) 

   

Tapete Puro 15 11,7 

Tapete Desequilibrado 13 2,3 

Tapete Furado/Rasgado 78 60,9 

Tapete com Início de Ordem 8 6,3 

Formação em Camadas Monotonais 1 0,8 

Formação em Camadas Monocromáticas 2 1,6 

Formação em Camadas Multicromáticas 12 9,4 

Formação Simétrica 4 3,1 

Estrutura em Escada 3 2,3 

Estrutura em Manto 2 1,6 

Total 128 100 

 

 

 

 

Tabela 3. Frequência do aspecto formal na pirâmide 2 para todo o grupo. 
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Aspecto Formal Frequência Porcentagem (%) 

   

Tapete Puro 17 13,3 

Tapete Desequilibrado 5 3,9 

Tapete Furado/Rasgado 68 53,1 

Tapete com Início de Ordem 13 10,2 

Formação em Camadas Monotonais 2 1,6 

Formação em Camadas Multicromáticas 10 7,8 

Formação Simétrica 5 3,9 

Formação Alternada 2 1,6 

Estrutura Simétrica 1 0,8 

Estrutura em Escada 3 12,3 

Estrutura em Manto 2 1,6 

Total 128 100 

 

Tabela 4. Frequência do aspecto formal na pirâmide 3 para todo o grupo. 

Aspecto Formal Frequência Porcentagem (%) 

   

Tapete Puro 42 7,8 

Tapete Desequilibrado 1 0,8 

Tapete Furado/Rasgado 70 54,7 

Tapete com Início de Ordem 18 14,1 

Formação em Camadas Monotonais 4 3,1 

Formação em Camadas Monocromáticas 2 1,6 

Formação em Camadas Multicromáticas 13 10,2 

Formação Simétrica 5 3,9 

Formação Alternada 1 0,8 

Estrutura em Escada 1 0,8 

Estrutura em Manto 2 1,6 

Estrutura Assimétrica-Dinâmica 1 0,8 

Total 128 100 
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Quando comparados os resultados das crianças deste trabalho com crianças da 

mesma faixa etária, de um estudo realizado por Farah (2010), em São Paulo (Tabela 5), 

nota-se que, em ambos os grupos, a maioria das crianças tem capacidade limitada de 

lidar racionalmente com as emoções, indicado pelo aspecto formal de tapetes na grande 

maioria das pirâmides, no entanto, em São Paulo, as crianças com nível intermediário e 

superior de integração entre razão e emoção aparecem em maior número, já que 

construíram maior número de formações e estruturas, quando comparadas com as 

crianças de Goiás. 

 

Tabela 5. Comparação da frequência de aspectos formais, nas três pirâmides, das 

crianças de Goiás e São Paulo 

Aspecto Formal Crianças 

GO - 2014 (%) 

Crianças 

SP – 2010 (%) 

   

Tapete Puro 10,9 22,0 

Tapete Desequilibrado 2,3 11,0 

Tapete Furado/Rasgado 53,2 30,0 

Tapete com Início de Ordem 10,2 19,5 

Formação em Camadas 

Monotonais 

1,8 4,5 

Formação em Camadas 

Monocromáticas 

1,0 4,0 

Formação em Camadas 

Multicromáticas 

9,1 14,0 

Formação Simétrica 3,6 17,0 

Formação Alternada 0,8 3,5 

Estrutura Simétrica 0,2 10,0 

Estrutura em Escada 5,1 1,0 

Estrutura em Manto 1,6 1,5 

Estrutura Assimétrica Dinâmica 0,2 6,0 

Estrutura em Mosaico 0,0 1,0 

Total 100 100 
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No que diz respeito às cores, foram calculadas as frequências das cores 

utilizadas pelas crianças (Tabela 6), e verificou-se o predomínio da cor azul (17%), 

seguida da cor vermelha (16%), logo após o verde (15%), o violeta (11%), o amarelo 

(10%) e o laranja (8%). As menores frequências foram de branco, preto, marrom e cinza 

(6%, 5%, 4,8% e 4,1%, respectivamente).  

Tais dados podem representar um grupo, em sua maioria (48%), com uma boa 

capacidade de controle emocional e adaptação ao meio em que vivem, se relacionando 

de maneira extrovertida e empática, tanto social quanto afetivamente, características 

estas que são indicadas pelas cores usadas em maior frequência (azul, vermelho e 

verde). Por sua vez, uma parte significativa do grupo de crianças (29%) apresentou 

características de extroversão bem canalizada, anseios de produtividade, com traços de 

tensão e ansiedade, como indicado pelas cores amarelo, laranja e violeta. E a minoria do 

grupo (20%) apresentou traços mais marcantes de constrição afetiva, repressão dos 

estímulos e impulsividade, o que é representado pelas cores preto, branco, cinza e 

marrom. 

Na comparação entre a frequência das cores e os sexos dos participantes (Tabela 

7), nota-se que as meninas apresentaram maiores frequências das cores azul e violeta 

(p<0,05), o que sugere maior auto-controle e adaptação nas meninas, ainda que com 

certo grau de ansiedade, representado pelo violeta. Já os meninos, apresentaram maiores 

frequências de verde e cinza (p<0,05), indicando maior predisposição para insights e 

constrição afetiva nos meninos. 

 

Tabela 6. Frequência (em porcentagem) das cores no grupo todo. 

Cores Média Mínimo Máximo DP 

Azul 17,23 0 66,67 7,79 

Vermelho 16,59 0 42,22 6,58 

Verde 14,98 0 33,33 6,63 

Violeta 11,11 0 42,22 6,52 

Laranja 8,35 0 57,78 6,28 

Amarelo 10,39 0 48,89 7,42 

Marrom 4,82 0 33,33 5,21 

Preto 5,83 0 42,22 6,62 

Branco 6,52 0 62,22 6,95 

Cinza 4,13 0 11,11 2,86 
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Tabela 7. Comparação da frequência das cores com relação ao sexo dos participantes.  

 

Cor Sexo N Média DP t p 

 

 

Azul 

 

Masculino 

 

61 

 

7,13 

 

2,43 

  

 

Feminino 

 

67 

 

8,33 

 

4,19 

1,94 0,05 

 

 

Vermelho 

 

Masculino 

 

61 

 

7,10 

 

2,73 

  

 

Feminino 

 

67 

 

7,81 

 

3,13 

1,35 0,17 

 

 

Verde 

 

Masculino 

 

61 

 

7,54 

 

2,98 

  

 

Feminino 

 

67 

 

6,01 

 

2,81 

-2,97 0,00 

 

 

Violeta 

 

Masculino 

 

61 

 

4,20 

 

2,80 

  

 

Feminino 

 

67 

 

5,73 

 

2,87 

3,05 0,00 

 

 

Laranja 

 

Masculino 

 

61 

 

3,93 

 

3,48 

  

 

Feminino 

 

67 

 

3,60 

 

2,06 

-0,67 0,50 

 

 

Amarelo 

 

Masculino 

 

61 

 

4,61 

 

2,43 

  

 

Feminino 

 

67 

 

4,75 

 

4,00 

0,23 0,81 

 

 

Marrom 

 

Masculino 

 

61 

 

2,54 

 

2,50 

  

 

Feminino 

 

67 

 

1,84 

 

2,15 

-1,71 0,09 

 

 

Preto 

 

Masculino 

 

61 

 

2,92 

 

2,78 

  

 

Feminino 

 

67 

 

2,36 

 

3,14 

-1,06 0,29 

 

 

Branco 

 

Masculino 

 

61 

 

2,75 

 

2,25 

  

 

Feminino 

 

67 

 

3,10 

 

3,76 

0,63 0,53 

 

 

Cinza 

 

Masculino 

 

61 

 

2,28 

 

1,36 

  

 

Feminino 

 

67 

 

1,48 

 

1,09 

-3,67 0,00 

 

Quanto a relação entre a idade e a frequência de cores utilizadas no teste, 

verificou-se por meio da ANOVA que as crianças de 7 e 8 anos usam, 
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significativamente, maior frequência da cor vermelha (p=0,007), ou seja, tendem a ser 

mais impulsivas, e ter um maior grau de irritabilidade, do que crianças de 9 e 10 anos.  

Comparando os dados deste estudo com os dados de Farah (2010), em São Paulo 

(Tabela 8), nota-se que entre as cores vermelho, laranja, preto, branco e cinza, a 

porcentagem foi praticamente a mesma entre os dois grupos de crianças. A frequência 

das demais cores, ainda que sejam menos semelhantes, não apresentaram grandes 

diferenças entre os grupos das duas localidades. Importante ressaltar, que no grupo de 

crianças de São Paulo, também foi registrada a mesma diferença significativa entre as 

idades e as cores utilizadas, onde as crianças de 7 e 8 anos utilizam  a cor vermelha com 

maior frequência que as crianças de 9 e 10 anos. 

 

Tabela 8. Comparação da frequência de cores entre as crianças de Goiás e São Paulo. 

Cores Crianças 

GO – 2014 

Média 

Crianças 

SP – 2010 

Média 

Azul 17,23 15,06 

Vermelho 16,59 17,00 

Verde 14,98 16,00 

Violeta 11,11 12,27 

Laranja 8,35 9,00 

Amarelo 10,39 9,10 

Marrom 4,82 5,30 

Preto 5,83 5,45 

Branco 6,52 6,60 

Cinza 4,13 4,03 

 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

465 
 

Após a apresentação dos resultados, conclui-se que, embora sejam dados 

preliminares, o desempenho das crianças nas variáveis avaliadas é semelhante ao 

desempenho de outras crianças, da mesma faixa etária, e de localidade diferente (São 

Paulo), o que pode corroborar para uma normatização brasileira. Porém, são necessários 

mais estudos a fim de buscar uma comprovação mais consistente dos dados 

encontrados. 
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Introdução 

A avaliação psicológica é um processo amplo no qual podem ser utilizadas 

diferentes técnicas para obter informações e compreender o funcionamento psicológico 

da pessoa avaliada (Silva & Cardoso, 2012). Atualmente, o campo da avaliação 

psicológica, é notadamente marcado pela necessidade de atualizações e estudos dos 

instrumentos que utiliza, a fim de estabelecer normas adaptadas à cultura e ao meio em 

que os testes serão utilizados. Dessa forma, é necessário compreender e verificar 

questões culturais que refletem no desenvolvimento e no funcionamento psicológico 

(Villemor-Amaral, Pianowski & Gonçalves, 2008). 

Para a manutenção da cientificidade dos testes psicológicos é indispensável, 

constantemente, assegurar as propriedades científicas (ou psicométricas) desses 

instrumentos. Quando se fala em propriedades científicas de um teste psicológico 

significa que o instrumento deve ser construído de acordo com os princípios 

reconhecidos pela comunidade científica, especialmente aqueles desenvolvidos pela 

psicometria (Conselho Federal de Psicologia - CFP, 2003; International Test 

Commission, 2003).  As propriedades mínimas e obrigatórias para serem consideradas 

em um instrumento psicológico são, essencialmente, a demonstração de evidências 

empíricas de fidedignidade/precisão e validade, e apresentação da normatização. 

Particularmente em relação a normatização, Villemor-Amaral, Pianowski e 

Gonçalves (2008) afirmam que, de uma forma geral, a dificuldade para se normatizar 

um teste psicológico é grande, mas se potencializa no que concerne às técnicas 

projetivas, já que estas possuem características intrínsecas, compreendendo estímulos 

relativamente não estruturados que permitem uma grande variedade de respostas. 

Nos testes projetivos o examinando revela indiretamente o seu mundo interno 

por meio da elaboração do material apresentado. A pouca estruturação do material faz 
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com que a pessoa recorra aos recursos profundos de sua personalidade revelando 

especialmente suas condições afetivas, angústias, conflitos, medos, desejos e 

necessidades (Anzieu, 1981). Os testes projetivos costumam ser atividades não 

estruturadas, e exigem um psicólogo treinado para interpretar as verbalizações e 

comportamentos não verbais do examinando, identificando o material inconsciente que 

emerge nas respostas, podendo assim, com maior confiabilidade, descrever os atributos 

do indivíduo (Tavares, 2003). 

A avaliação da qualidade dos testes projetivos enquanto medida, tem fornecido 

bases mais sólidas para a interpretação dos resultados mediante métodos quantitativos. 

Dessa forma, de acordo com Cunha (2000), a avaliação do examinando por meio de 

testes projetivos implica na investigação de sua singularidade e também de suas 

semelhanças em relação ao grupo que está inserido.  

No que se refere ao processo de avaliação psicológica de crianças e 

adolescentes, esses testes são algumas das ferramentas utilizadas e constituem um 

conjunto de tarefas pré-definidas que são executadas pelo sujeito, de modo que, a partir 

da maneira como executa as tarefas, as crianças e adolescentes se revelam. A avaliação 

psicológica, especificamente na infância e adolescência, é especialmente complexa uma 

vez que estes períodos da vida são marcados por diferentes fases do desenvolvimento. 

Os recursos para acompanhar e verificar dificuldades emocionais e cognitivas em cada 

etapa do desenvolvimento precisam ser refinados de modo que contribua para a 

identificação de fraquezas e potenciais (Villemor-Amaral, Pardini, Tavella, Biase & 

Migoranci, 2012). 

Um dos instrumentos de avalição psicológica de natureza projetiva que podem 

ser úteis nesse contexto é o Teste das Pirâmides Coloridas de Pfister (TPC) - uma 

técnica projetiva que propicia a avaliação de aspectos de natureza cognitiva e da 

dinâmica emocional de um indivíduo. Este método projetivo foi criado por Max Pfister 

na década de 50, na Suíça, e foi introduzido no Brasil por Fernando de Villemor 

Amaral, tendo seu primeiro manual publicado em 1966. No teste, por meio de uma 

tarefa lúdica e aparentemente simples, o examinando organiza as cores escolhidas sobre 

os esquemas das pirâmides, atribuindo-lhes uma configuração formal que fornecerá os 

dados necessários sobre a frequências das cores, seus arranjos e combinações (Villemor-

Amaral, Pianowski & Gonçalves, 2008). 

Para compreender melhor como a técnica de Pfister contribui na avaliação da 

personalidade, é importante compreender qual o papel da escolha das cores nos métodos 
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projetivos que, resumidamente, indica o modo de contato afetivo e de aproximação 

emocional com o meio. Não apenas a frequência das cores e combinações das cores 

devem ser analisadas na produção do sujeito. A análise completa envolve, ainda, o 

modo de execução do trabalho, a configuração formal das pirâmides e a variabilidade 

das cores escolhidas. (Villemor-Amaral, Pardini, Tavella, Biase & Migoranci, 2012). 

Apesar de vários serem os aspectos avaliados no TPC, neste trabalho a atenção 

será concentrada na frequência das cores utilizadas, e mais especificamente, nos 

agrupamentos típicos de cores realizados pelo indivíduo, que recebem a denominação 

de síndromes cromáticas. Segundo Bastos-Formighieri e Pasian (2012), as síndromes 

cromáticas são variáveis do TPC compostas pelas soma da frequência de uso se algumas 

cores em específico, para as quais foram construídas hipóteses interpretativas 

peculiares.  

O objetivo geral deste trabalho é analisar como crianças e adolescentes lidam 

com os afetos e estímulos por meio das síndromes cromáticas no TPC, procurando, 

como objetivos específicos, descrever a frequência das principais síndromes cromáticas 

nos participantes; e verificar a correlação entre as síndromes cromáticas e a idade, o 

sexo e o nível de inteligência. 

Torna-se importante esclarecer que as quatro síndromes principais são 

normalidade, estímulo, fria e incolor. A síndrome de normalidade resulta da soma das 

cores azul, vermelha e verde, que costumam predominar nas pessoas em geral, e sugere 

uma predisposição maior de manter uma conduta normal e adaptada, que resulta de 

certo equilíbrio emocional. A síndrome de estímulo, composta pelas cores vermelha, 

amarela e laranja, pode indicar mais energia, já que agrega as cores consideradas mais 

estimulantes ou quentes, maior tendência a extroversão e ao contato afetivo e social.  

A síndrome fria se compõe pelas cores azul, verde e violeta, indica maior 

tendência a introversão, característica oposta a da síndrome de estímulo. Por fim, a 

síndrome incolor, resultante da soma do preto, branco e cinza, aparece de forma 

reduzida, e representa uma negação dos estímulos coloridos, podendo representar fuga 

de situações afetivas na tentativa de manter um equilíbrio frágil (Villemor-Amaral, 

Pardini, Tavella, Biase & Migoranci, 2012). 
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Método 

 

Participantes 

Participaram do estudo 272 crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, com idade 

média de 10,43 anos (DP = 2,13), variando entre 1 e 9 anos de escolaridade (média de 

5,45 anos de escolaridade, DP = 2,25), distribuídas, para análise dos dados, em duas 

faixas etárias (7 a 10; 11 a 14). Ao total, 120 eram do sexo masculino e 152 do sexo 

feminino, provenientes tanto de escolas públicas, quanto de escolas particulares do 

estado de Goiás, e com nível mínimo de inteligência médio no Teste Matrizes 

Progressivas Raven – Escalas Geral e Especial. As crianças foram pareadas quanto ao 

gênero, idade e nível de inteligência. A Tabela 1 mostra a caracterização da amostra de 

crianças conforme sexo, idade e escolaridade por meio de estatística descritiva (média, 

valores mínimos e máximos, desvio padrão e somatório) 

 

Tabela 1. Caracterização da amostra de crianças conforme sexo, idade e escolaridade. 

Variáveis Sexo Nº sujeitos Média Mínimo Máximo DP 

 

Idade 

Masculino 

Feminino 

Total  

120 

152 

272 

10,29 

10,53 

10,43 

7 

7 

7 

14 

14 

14 

2,16 

2,11 

2,13 

       

 

Escolaridade 

Masculino 

Feminino 

Total  

120 

152 

272 

5,28 

5,59 

5,45 

1 

1 

1 

9 

9 

9 

2,28 

2,22 

2,25 

 

 

Instrumentos 

Para este estudo, foram utilizados:  

a) Formulário de Caracterização dos Participantes: fornece as informações de 

identificação, de dados sócio-demográficos das crianças e possíveis problemas de 

desenvolvimento;  
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b) Teste Matrizes Progressivas de Raven - Escala Especial e Geral (Raven, 2003): o 

instrumento avalia a inteligência não verbal, medindo a capacidade do indivíduo para 

comparar formas e raciocinar por analogia, independentemente dos conhecimentos 

adquiridos, e é aplicado de forma coletiva. 

c) Teste das Pirâmides Coloridas de Pfister: propõe a execução de três pirâmides 

coloridas, de acordo com o gosto do examinando. Os esquemas da pirâmide vêm 

acompanhados por um jogo de quadrículos coloridos compostos por 10 cores, 

subdivididas em 24 tonalidades. A pessoa é convidada a construir três pirâmides, cujas 

instruções são simples e devem ser dadas de forma padronizada. Após o término das 

três pirâmides pergunta-se qual das três pirâmides ele preferiu e por quê. A 

interpretação dos dados leva em consideração o estilo da produção (Franco & Villemor-

Amaral, 2009). 

 

Procedimentos 

Este estudo faz parte de um projeto de pesquisa guarda-chuva “Estudos de 

Validação e Normatização de Testes Projetivos para Crianças e Adolescentes”, 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC Goiás, e que recebe o apoio 

financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG).  

Inicialmente, foram selecionadas as escolas públicas e particulares que iriam 

compor o campo de pesquisa do estudo, sendo solicitadas as autorizações necessárias da 

coordenação escolar e dos responsáveis pelo participante. Ambos tomaram 

conhecimento do projeto de pesquisa, para que fossem estimulados a permitir que as 

crianças e adolescentes participem do estudo.  

Os pais e os responsáveis foram esclarecidos quanto: ao sigilo de qualquer 

informação que possa identificar individualmente qualquer um deles ou qualquer uma 

das crianças ou adolescentes; aos direitos dos participantes; à metodologia que será 

utilizada e aos objetivos do estudo. Todos os responsáveis foram explicitamente 

informados que somente após a assinatura do TCLE e do preenchimento dos 

Formulários de Informações sobre o participante que a criança poderia fazer parte do 

estudo.  

A partir do momento em que os pais ou responsáveis pelas crianças consentiram 

a participação das mesmas, através da assinatura do TCLE, eles responderam o 

questionário sócio-demográfico. Logo após, foi realizada a aplicação coletiva do Teste 

Raven nos participantes. As aplicações foram feitas em grupo nas escolas, utilizando-se 
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de salas reservadas e disponibilizadas para isso. Em seguida, foi administrado o Teste 

Pirâmides Coloridas de Pfister, em uma única sessão individual, com duração de 

aproximadamente 20 minutos, em dias e horários acordados com os responsáveis pelos 

participantes, com os próprios participantes, e com a escola em que eles estão inseridos, 

e em salas reservadas e disponibilizadas para tanto.  

O material coletado foi então corrigido e, em seguida, lançado no programa de 

correção informatizada a fim de se calcular corretamente os índices, razões e 

porcentagens resultantes (estatística descritiva), assim como possibilitar a realização de 

estudos correlacionais. 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados aqui relatados foram obtidos por meio de procedimentos de 

análises estatísticas do programa SPSS, e serão expostos em tabelas, para melhor 

apresentação e discussão dos mesmos.  

Após realizada análise descritiva das médias encontradas na amostra referentes à 

síndromes cromáticas (Tabela 2), nota-se que a síndrome mais comum no grupo como 

um todo foi a de Normalidade, seguida da Fria, Estímulo e Incolor. Isto indica uma 

predisposição maior do grupo para lidar com os estímulos e afetos de modo normal e 

adaptado, decorrente de certo equilíbrio e estabilidade emocional. O padrão 

comportamental de negar ou reprimir estímulos emocionais é adotado com menos 

frequência neste grupo de crianças e adolescentes como um todo, já que a síndrome 

Incolor apresenta a menor média. 

 

Tabela 2. Frequência das síndromes cromáticas de crianças e adolescente, de 7 a 14 

anos. 

Síndromes 

Cromáticas 

Média Mínimo Máximo DP 

Normalidade 

 

22,13 0 37 4,04 

 

Estímulo 

 

 

15,59 

 

0 

 

29 

 

4,29 

 

Fria 

 

 

19,83 

 

0 

 

36 

 

4,62 

 

Incolor 

 

 

7,63 

 

0 

 

29 

 

4,42 
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A mesma sequência das síndromes cromáticas (Normal, Fria, Estímulo e 

Incolor) obtida com o grupo total, é observada novamente quando realizada a 

comparação entre os sexos, o que indica que tanto meninas, quanto meninos são capazes 

de lidar com estímulos e afetos de forma normal e adaptada. Porém, quando realizados 

os estudos de correlação com relação ao sexo, as meninas apresentaram uma média 

significativamente maior (p<0,05) de Síndrome Fria, o que pode indicar uma 

predisposição para comportamentos mais introvertidos nas meninas do que nos 

meninos. Por sua vez os meninos apresentaram Síndrome Incolor significativamente 

maior (p<0,05), o que aponta o uso mais frequente de mecanismos de defesa, negando 

ou reprimindo estímulos afetivos (ver tabela 3). 

No que tange à análise da relação entre a inteligência geral e as síndromes 

cromáticas, observou-se que não houve qualquer diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos de crianças com inteligência média ou superior (ver Tabela 4). A partir 

da análise da relação entre as faixas etárias (7 a 10 anos; e 11 a 14 anos) e as síndromes 

cromáticas, não foram constatadas diferenças significativas entre os grupos, porém 

quando comparados os sexos dentro de cada faixa etária foram observados resultados 

significativos. 

 

Tabela 3. Comparação da frequência das síndromes cromáticas conforme os gêneros. 

Síndromes Cromáticas Sexo N Média DP t p 

 

 

Normalidade 

 

Masculino 

 

120 

 

21,88 

 

4,30 

  

 

Feminino 

 

152 

 

22,32 

 

3,83 

0,87 0,38 

 

 

Estímulo 

 

Masculino 

 

120 

 

15,48 

 

4,25 

  

 

Feminino 

 

152 

 

15,68 

 

4,34 

0,39 0,69 

 

 

Fria 

 

Masculino 

 

120 

 

18,64 

 

4,66 

  

 

Feminino 

 

152 

 

20,77 

 

4,39 

3,86 0,00 

 

 

Incolor 

 

Masculino 

 

120 

 

8,63 

 

4,67 

  

 

Feminino 

 

152 

 

6,84 

 

4,06 

-

3,39 
0,00 
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Tabela 4. Comparação da frequência das síndromes cromáticas nos níveis de 

inteligência geral. 

 

Síndromes 

Cromáticas 

Nível de Inteligência N Média DP t p 

 

 

Normalidade 

 

Mediana 

 

190 

 

22,23 

 

4,05 

  

 

Superior 

 

82 

 

21,88 

 

4,04 

0,66 0,51 

 

 

Estímulo 

 

Mediana 

 

190 

 

15,63 

 

4,29 

  

 

Superior 

 

82 

 

15,50 

 

4,33 

0,23 0,81 

 

 

Fria 

 

Mediana 

 

190 

 

19,98 

 

4,41 

  

 

Superior 

 

82 

 

19,49 

 

5,09 

0,80 0,42 

 

 

Incolor 

 

Mediana 

 

190 

 

7,59 

 

4,57 

  

 

Superior 

 

82 

 

7,72 

 

4,06 

-

0,22 

0,82 

 

Entre os pré-adolescentes e adolescentes (11-14 anos) observou-se a mesma 

diferença entre os sexos já apresentada, ou seja, os participantes do sexo feminino 

apresentaram maior frequência de Síndrome Fria, e os do sexo masculino, maior 

frequência de Síndrome Incolor. Já entre as crianças (7-10 anos) tal diferença não foi 

observada (ver tabelas 5 e 6).  

Destaca-se que as síndromes cromáticas fornecem informações complementares 

à frequência de cores utilizadas individualmente, dessa forma, também foram 

verificadas diferenças entre os sexos no uso das cores que compõem cada uma das 

síndromes. 

 

 

 

Tabela 5. Comparação das frequências das síndromes cromáticas conforme os gêneros 

em crianças de 7 a 10 anos. 
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Síndromes Cromáticas Sexo N Média DP t p 

 

 

Normalidade 

 

Masculino 

 

61 

 

21,77 

 

4,83 

  

 

Feminino 

 

66 

 

22,18 

 

4,74 

0,48 0,63 

 

 

Estímulo 

 

Masculino 

 

61 

 

15,64 

 

4,17 

  

 

Feminino 

 

66 

 

16,08 

 

5,03 

0,53 0,59 

 

 

Fria 

 

Masculino 

 

61 

 

18,87 

 

4,92 

  

 

Feminino 

 

66 

 

20,12 

 

5,36 

1,36 0,17 

 

 

Incolor 

 

Masculino 

 

61 

 

7,95 

 

3,91 

  

 

Feminino 

 

66 

 

6,95 

 

4,78 

-1,27 0,20 

 

 

Tabela 6. Comparação das frequências das síndromes cromáticas conforme os gêneros 

em crianças de 11 a 14 anos. 

 

Síndromes Cromáticas Sexo N Média DP t p 

 

 

Normalidade 

 

 

 

Masculino 

 

59 

 

22,00 

 

3,71 

  

 

Feminino 

 

85 

 

22,45 

 

2,99 

0,79 0,42 

 

 

Estímulo 

 

Masculino 

 

59 

 

15,31 

 

4,35 

  

 

Feminino 

 

85 

 

15,32 

 

3,71 

0,19 0,98 

 

 

Fria 

 

Masculino 

 

59 

 

18,41 

 

4,40 

  

 

Feminino 

 

85 

 

21,32 

 

3,40 

4,46 0,00 

 

 

Incolor 

 

Masculino 

 

59 

 

9,34 

 

5,28 

  

 

Feminino 

 

85 

 

6,75 

 

3,25 

-3,55 0,00 

 

Foram observados, como mostra a tabela 7, maiores valores de Azul e Violeta, 

que compõem a síndrome fria, no sexo feminino; e valores maiores de Preto, Branco e 
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Cinza, que compõem a síndrome incolor, no sexo masculino, reforçando a interpretação 

exposta acerca das síndromes cromáticas. 

 

Tabela 7. Comparação das frequências das cores que compõem as síndromes fria e 

incolor, conforme os gêneros.  

 

Cor Sexo N Média DP t p 

 

 

Azul 

 

Masculino 

 

120 

 

7,29 

 

2,82 

  

 

Feminino 

 

152 

 

8,18 

 

3,39 

2,30 0,02 

 

 

Verde 

 

Masculino 

 

120 

 

7,57 

 

3,05 

  

 

Feminino 

 

152 

 

6,45 

 

2,69 

-3,18 0,00 

 

 

Violeta 

 

Masculino 

 

120 

 

3,78 

 

2,63 

  

 

Feminino 

 

152 

 

6,14 

 

3,07 

6,67 0,00 

 

 

Preto 

 

Masculino 

 

120 

 

3,28 

 

2,86 

  

 

Feminino 

 

152 

 

2,30 

 

2,62 

-2,91 0,00 

 

 

Branco 

 

Masculino 

 

120 

 

2,92 

 

2,49 

  

 

Feminino 

 

152 

 

2,88 

 

2,86 

-0,10 0,91 

 

 

Cinza 

 

Masculino 

 

120 

 

2,44 

 

2,05 

  

 

Feminino 

 

152 

 

1,65 

 

1,14 

-4,01 0,00 

 

Tendo em vista os resultados encontrados, conclui-se que a maioria das crianças 

e adolescentes lidam de modo adaptado com os afetos e estímulos, mas as adolescentes 

do sexo feminino revelaram um padrão comportamental mais introvertido do que 

aqueles do sexo masculino, que por sua vez revelaram mais constrição afetiva do que as 

meninas. 
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Introdução 

As técnicas projetivas de avaliação psicológica consideram, de maneira mais livre, 

o conjunto de variáveis expressas pelos indivíduos, enfatizam interpretações holísticas e 

flexíveis, buscando entendimentos amplos sobre a pessoa. São centradas na análise 

multivariada de semelhanças sistemáticas entre pessoas e, portanto, são mais próximas 

do raciocínio clínico (Primi, 2010). Baseiam-se em uma avaliação compreensiva e 

enfocam a personalidade de maneira mais global, identificando possíveis conflitos a 

partir da interpretação dos dados, com base em pressupostos psicodinâmicos (Cunha, 

2000). 

Segundo Chabert (2004), os métodos projetivos de avaliação psicológica 

permitem que os psicólogos conheçam peculiaridades de quem os executa, tanto em 

aspectos estruturais quanto em sua dinâmica afetiva, com expressão das modalidades de 

funcionamento psíquico próprias de cada sujeito, sinalizando especificidades e 

articulações singulares.  

Destaca-se que os testes projetivos requerem uma validação diferenciada dos 

testes cognitivos, já que descrevem um indivíduo de acordo com um esquema dinâmico 

de variáveis (Anzieu, 1978). Assim, o controle do material proposto e as condições de 

aplicação são importantes por permitirem o tratamento tanto quantitativo como 

qualitativo dos dados (Chabert, 2004). 
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De acordo com Primi (2010), há escassez de pesquisas brasileiras sobre perfis de 

funcionamento psíquico de diferentes grupos clínicos. Nesse sentido, torna-se relevante 

a contribuição dos recursos da avaliação psicológica nos contextos de Saúde. O 

desenvolvimento de investigações acerca das características do funcionamento afetivo 

de recortes populacionais e patologias específicas pode favorecer a compreensão de 

características psíquicas e favorecer a proposição de intervenções psicológicas 

promotoras da qualidade de vida dos indivíduos, sobretudo quando em processo de 

adoecimento. Destaca-se, assim, nesse estudo, o grupo clínico de crianças e 

adolescentes com epilepsia. 

Segundo Guerreiro (1996), cerca de 1% da população mundial apresenta 

epilepsia, quadro clínico crônico neurológico comum na infância, que se manifesta, 

geralmente, sob a forma de crises convulsivas recorrentes e cujos graus de intensidade e 

duração podem variar. Fatores genéticos, malformações congênitas, alterações 

metabólicas, tumores, infecções, traumas, causas tóxicas e mesmo causas idiopáticas 

podem ser variáveis associadas ao surgimento da epilepsia (Guerreiro, 1996). De acordo 

com a Liga Brasileira de Epilepsia (LBE, 2012), o quadro clínico é mais comum na 

infância, devido maior vulnerabilidade do sistema nervoso central a infecções 

(meningite), acidentes (traumatismos do crânio) e doenças como sarampo, varicela e 

caxumba, cujas complicações podem levar a crises epilépticas. Além do histórico 

clínico do paciente, o eletroencefalograma (EEG) e exames de neuroimagem 

contribuem para auxiliar no processo investigativo do diagnóstico da epilepsia, (LBE, 

2012).  

Em pacientes com epilepsia destaca-se alta prevalência de problemas de 

comportamento, dificuldades de ajustamento psicossocial e prejuízos à qualidade de 

vida (Fernandes e Souza, 2001a). Nas crianças também são frequentes dificuldades de 

aprendizagem e déficits cognitivos associados a fatores clínicos como: frequência das 

crises, tipo de crise, idade de início, causa da epilepsia, tipo de drogas antiepilépticas 

utilizadas e duração da epilepsia (Souza-Oliveira, Escorsi-Rosset, Funayama, Terra, 

Machado & Sakamoto, 2010).  

O controle da epilepsia requer o recurso de intervenção medicamentosa, sendo 

que em cerca de 70% dos casos, as drogas antiepilépticas são eficazes. Entretanto, 30% 

dos pacientes possuem epilepsia refratária ao tratamento medicamentoso. Nesses casos, 

a neurocirurgia pode ser uma abordagem necessária para o controle das crises, 
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especialmente em pacientes com crises focais (Souza-Oliveira, Escorsi-Roset, Terra, 

Muxfeldt-Bianchin, Machado & Sakamoto, 2012).  

Por estarem em desenvolvimento e constante mudança em suas características 

neurobiológicas, a intervenção cirúrgica em crianças epilépticas tem como objetivos o 

controle das crises, buscando-se a mínima ou nenhuma sequela neurológica, a retomada 

ou manutenção do desenvolvimento neuropsicomotor, além da melhora das questões 

comportamentais, do funcionamento cognitivo e do desempenho escolar. Estudos 

apontam que quanto mais precoce a cirurgia para controle da epilepsia, maior será seu 

potencial de repercussão favorável ao desenvolvimento da criança, já que ocorre num 

momento de grande plasticidade neuronal, possibilitando maior reorganização e 

adaptação pós-cirúrgica. Para realização dessa abordagem, o paciente deverá passar por 

minucioso processo investigativo para a correta localização da área cerebral responsável 

pelas crises epilépticas, utilizando-se o vídeo-EEG para seu registro, bem como exames 

funcionais e anatômicos de neuroimagem e de avaliação neuropsicológica (Da Costa & 

Portela, 2006).  

Por meio da avaliação neuropsicológica busca-se correlacionar a neuroanatomia 

com as funções cognitivas, a partir da interpretação dos padrões de desempenho em 

ampla bateria de testes neuropsicológicos. Dessa forma, é possível caracterizar o 

funcionamento cognitivo do paciente e elaborar alguma estimativa de possíveis 

prejuízos relacionados à lesão cerebral (Fernandes & Souza, 2001b) e avaliar 

principalmente se a remoção da área afetada pode acarretar déficits neurológicos 

funcionais ainda maiores ao paciente, especialmente nas áreas da linguagem e da 

memória (Da Costa & Portela, 2006).  

Já os transtornos psiquiátricos e de personalidade de pacientes com epilepsia, na 

maioria das vezes, são diagnosticados por meio de observações clínicas ou de 

instrumentos baseados na classificação categórica fundamentada nos critérios do DSM-

IV (Davies, Heyman & Goodman, 2003). Entretanto, segundo Gomes (2008), um 

diagnóstico diferencial pode ser difícil já que, muitas vezes, as queixas cognitivas e 

somáticas podem estar relacionadas à própria epilepsia ou ao seu tratamento, em 

especial o uso de medicamentos, fazendo com que estas variáveis confundam os 

diagnósticos.  

Depreende-se que a epilepsia mobiliza complexa gama de variáveis biológicas e 

fatores interacionais de diferentes ordens (emocionais, cognitivos, familiares, sociais e 

institucionais). Assim, destaca-se a importância de ferramentas e recursos técnicos que 
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auxiliem o clínico e os profissionais que lidam com a epilepsia infantil na avaliação de 

componentes estruturais e funcionais da afetividade, que podem proporcionar melhor 

atendimento a esses pacientes e diminuir o impacto negativo da doença em sua vida e de 

suas famílias.  

Nesse sentido, o estudo de características do funcionamento emocional de 

crianças com epilepsia, em especial a epilepsia refratária aos tratamentos 

medicamentosos, torna-se uma área promissora e relevante, na busca da compreensão 

do impacto deste quadro clínico crônico sobre o desenvolvimento afetivo e social 

infantil. Entretanto, há pouco investimento brasileiro na avaliação psicológica de 

indicadores afetivos de crianças e adolescentes com epilepsia refratária, o que estimulou 

a presente investigação científica.  

 

Objetivos 

O objetivo desse estudo é caracterizar o potencial e o funcionamento afetivo de 

crianças e adolescentes com epilepsia refratária, a partir do Teste das Pirâmides 

Coloridas de Pfister, comparando-o a indicadores obtidos a partir de grupo de não 

pacientes.  

 

Método  

 

Participantes 

Foram avaliados dois grupos clínicos de crianças e adolescentes, de 9 a 16 anos de 

idade, de ambos os sexos, regularmente atendidos no Centro de Cirurgia de Epilepsia 

(CIREP) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (HC-FMRP-USP), a saber: Grupo 1 (G1, n=17): pacientes 

com epilepsia refratária, internados no serviço do CIREP em processo pré-operatório; 

Grupo 2 (G2, n=18): pacientes que realizaram cirurgia de epilepsia (pós-operatório), 

com controle das crises epiléticas e que frequentam o ambulatório do CIREP. Além 

destes, foi composto um terceiro grupo: Grupo 3 (G3, n=31): grupo de comparação, 

composto por não pacientes equiparados em termos etários e de sexo aos participantes 

dos grupos clínicos. Trata-se, portanto, de amostra de conveniência, não probabilística, 

porém suficiente para embasar os objetivos da presente investigação. 
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Materiais  

Todos os voluntários foram individualmente avaliados por meio de vários 

instrumentos de avaliação psicológica, incluindo-se o Teste das Pirâmides Coloridas de 

Pfister, foco do presente trabalho. Trata-se de instrumento projetivo de avaliação de 

características da personalidade por meio de atividade não verbal (construção de 

pirâmides) que possibilita manifestações simbólicas dos sentimentos e da organização 

afetiva dos participantes, oferecendo indicadores técnicos relativos à autopercepção e 

aos contatos interpessoais. De acordo com Anzieu (1978), trata-se de um teste de boa 

receptividade, agradando aos participantes por seu caráter lúdico, podendo ser utilizado 

com crianças até idosos.  

O material é composto por três cartões em papel de cor neutra com um desenho de 

esquema de pirâmide em cada um deles, um conjunto de quadrículos coloridos de 10 

cores diferentes, distribuídas em 24 tonalidades, e a folha de registro dos dados. As 

cores que compõem o material do teste são o azul, verde e vermelho (quatro tonalidades 

cada), violeta (três tonalidades cada), amarelo, laranja e marrom (duas tonalidades 

cada), preto, branco e cinza. Sua aplicação é individual, leva aproximadamente quinze 

minutos e consiste em solicitar ao participante que preencha três esquemas de pirâmide, 

utilizando os quadrículos coloridos, de modo a desenvolver pirâmides “bonitas”, que 

agradem ao indivíduo. Durante a aplicação, o avaliador deve registrar as escolhas das 

cores e local da pirâmide em que são colocadas, além de fazer anotações sobre a postura 

do participante frente ao teste, seus comentários e atitudes. Ao término da terceira 

pirâmide é realizado um inquérito para verificar a preferência do examinando pelas 

pirâmides e cores.  

Para o estudo foi utilizado o manual de Villemor-Amaral (2012) como base para 

os procedimentos de aplicação e de avaliação desse método projetivo de avaliação 

psicológica. Recorreu-se aos dados normativos do estudo de Barroso (2013) com 

adolescentes de 12 a 14 anos como parâmetros de classificação dos resultados no Teste 

de Pfister. 

 

Procedimentos  

Foram tomados os devidos cuidados éticos e técnicos no sentido de adequada e 

responsável implementação das etapas de coleta de dados, envolvendo o CIREP (Centro 

de Cirurgia de Epilepsia) do HC-FMRP-USP e os casos do grupo de comparação. Foi 

utilizado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) dirigido aos pais 
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e/ou responsáveis por estudantes dos Grupos 1 e 2 e outro para possíveis participantes 

do Grupo 3, respeitando suas características específicas e contextos específicos 

(hospital, ambulatório médico ou desenvolvimento típico), conforme diretrizes das 

resoluções vigentes do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).  

Inicialmente foram levantados, do arquivo institucional deste serviço clínico do 

CIREP, os casos que preenchiam os requisitos necessários para possível inclusão no 

estudo, sendo, posteriormente, realizado o convite a sua participação por intermédio de 

seus pais e/ou responsáveis.  

No caso de G3, composto por crianças e adolescentes não pacientes, foi realizada 

uma busca de participantes por conveniência e viabilidade prática no interior de São 

Paulo. Foram selecionados crianças e adolescentes que possuíam características etárias 

e de sexo similares àquelas dos voluntários de G1 e G2 (grupos clínicos). Optou-se por 

procurar voluntários que estudassem em escola pública devido à chance de maior 

similaridade econômica e sociocultural com os pacientes atendidos no CIREP.  

Independentemente do grupo a que pertencem os voluntários do estudo, todos 

foram submetidos aos mesmos procedimentos de coleta de dados, respeitando-se suas 

específicas condições clínicas e de desenvolvimento. A avaliação psicológica das 

crianças e dos adolescentes foi realizada em local adequado e em sessões individuais e 

previamente agendadas. No caso dos grupos de crianças e adolescentes com epilepsia 

refratária pré (G1) e pós-operatório (G2), a avaliação ocorreu no ambulatório do CIREP. 

Já com relação às crianças e aos adolescentes do G3 (grupo de comparação), as 

avaliações ocorreram nas casas dos respectivos participantes, em sessão individual 

previamente agendada.  

O Teste de Pfister foi aplicado e avaliado conforme diretrizes existentes em seu 

respectivo manual técnico (Villemor-Amaral, 2012). Para classificar e interpretar os 

resultados foram utilizados os dados normativos do estudo de Barroso (2013) com 

adolescentes de 12 a 14 anos, focalizando-se, nesse momento, apenas as variáveis 

relacionadas às frequências das cores e das síndromes cromáticas.  

Os resultados foram sistematizados em planilhas computacionais do Programa 

Excel, compondo bases de dados posteriormente examinadas, em termos descritivos e 

inferenciais, por meio do software Statistical Package for Social Sciences (SPSS), 

versão 16.0. Foram realizadas análises descritivas (medidas de tendência central e de 

variabilidade) e análises inferenciais (testes de hipóteses referentes à eventual 

similaridade ou não no desempenho entre os grupos estudados), a fim de caracterizar o 
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funcionamento afetivo das crianças e adolescentes.  Em todas as análises inferenciais foi 

adotado o nível de significância de 5% (p ≤ 0,05). 

 

Resultados e discussão 

 

A Tabela 1 apresenta os resultados descritivos e comparação estatística (ANOVA, 

p≤0,05) das porcentagens médias das cores do Teste de Pfister em função dos grupos de 

crianças e adolescentes. 

 

Tabela 1: Resultados descritivos e comparação estatística das porcentagens médias 

das cores do Teste de Pfister em função dos grupos (G1=pré-operatório, G2=pós-

operatório, G3=grupo de comparação). 

 

Cores Grupo Média D.P. Mínimo Máximo F p 

        

Azul 

G1 15,88 9,14 4 42 

  G2 16,22 7,18 7 33 0,086 0,918 

G3 15,06 11,68 0 46     

      
  

Vermelho 

G1 20,41 11,41 7 47 

  G2 15,67 5,76 2 24 1,598 0,210 

G3 15,32 10,81 0 53     

      
  

Verde 

G1 15,76 6,04 2 24 

  G2 19,17 8,23 9 38 0,837 0,438 

G3 18,10 8,72 2 42     

      
  

Violeta 

G1 9,94 5,24 0 20 

  G2 11,67 7,44 0 29 0,184 0,833 

G3 10,61 10,36 0 42     

      
  

Laranja 

G1 8,06 7,89 2 36 

  G2 9,17 7,89 0 36 0,14 0,870 

G3 8,18 5,94 0 27     

      
  

Amarelo 

G1 10,35 6,22 2 27 

  G2 9,94 5,01 2 20 1,873 0,162 

G3 7,39 5,99 0 22     
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Marrom 

G1 3,88 3,04 0 11 

  G2 5,17 4,15 0 13 2,659 0,078 

G3 2,84 3,14 0 11     

      
  

Preto 

G1 4,94 6,05 0 18 

  G2 5,11 4,73 0 20 4,787 0,012 

G3 11,00 9,82 0 42     

      
  

Branco 

G1 5,59 5,93 0 20 

  G2 3,39 2,28 0 9 2,165 0,123 

G3 7,48 8,48 0 36     

  

 

    

  

Cinza 

G1 3,94 2,54 0 11 

  G2 4,33 3,79 0 13 0,052 0,949 

G3 4,29 4,77 0 16     

 

É possível notar que a distribuição de frequência de uso das cores do Pfister entre 

os adolescentes e as crianças dos três grupos avaliados foi bastante similar. Entretanto, 

houve diferença estatisticamente significativa na cor preta, que está vinculada à negação 

da cor, representativa da repressão ou inibição. O Teste pós-hoc de Bonferroni (p ≤ 

0,05) evidenciou que os grupos clínicos (G1 e G2) utilizaram o preto com frequência 

significativamente inferior ao grupo de comparação (G3), o que indica que crianças e 

adolescentes com epilepsia (independentemente de seu atual tratamento) sinalizaram 

menor controle inibitório da impulsividade, com rebaixamento de repressões 

indispensáveis à adaptação social em comparação com o grupo de comparação 

(Villemor-Amaral, 2012). 

Esses dados caminham no mesmo sentido dos achados de Moschetta, Fuentes,
 

Fiore e Valente (2010), relativos à presença de traços de impulsividade em pacientes 

com epilepsia, avaliados por meio de bateria compreensiva de testes neuropsicológicos 

(com foco nas funções executivas) e questionário padronizado de traços de 

personalidade (ITC). Resultados nessa direção também foram encontrados por Plattner 

et al. (2007), apontando existirem sinais de alteração no funcionamento da 

personalidade, com presença de controle parcial de impulsos, traços de 

irresponsabilidade, tendência a exageros e a distração nos indivíduos com epilepsia. 

Na sequência são apresentados os dados referentes à distribuição das porcentagens 

médias das síndromes cromáticas do Teste de Pfister, considerando-se os grupos 
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avaliados. Esses resultados compõem a Tabela 2, incluindo a comparação estatística 

entre G1, G2 e G3 (ANOVA, p ≤ 0,05). 

 

Tabela 2: Resultados descritivos e comparação estatística das porcentagens médias 

das principais síndromes cromáticas do Teste de Pfister em função dos grupos 

(G1=pré-operatório, G2=pós-operatório, G3=grupo de comparação). 

 

Síndrome 

cromática 
Grupo Média D.P. Mínimo Máximo F p 

Normal 

G1 52,06 14,69 29 87 

  G2 51,06 8,00 40 69 0,51 0,603 

G3 48,48 13,55 2 71     

      
  

Estímulo 

G1 38,82 13,09 24 78 

  G2 34,78 11,97 15 61 1,651 0,200 

G3 30,90 16,58 0 69     

      
  

Fria 

G1 41,59 12,38 15 55 

  G2 47,06 11,56 31 71 0,937 0,397 

G3 43,58 12,15 22 79     

      
  

Incolor 

G1 14,47 11,75 0 40 

  G2 12,83 5,78 4 24 4,634 0,013 

G3 22,77 14,98 0 55     

      
  

Dinamismo 

G1 30,00 11,79 6 51 

  G2 34,28 7,36 23 54 1,288 0,283 

G3 29,03 12,66 4 55     

 

Verifica-se que apenas na Síndrome Incolor do Teste de Pfister a distribuição de 

porcentagem média foi estatisticamente diferente entre G1, G2 e G3. Esta síndrome está 

relacionada à negação, atenuação ou repressão de estímulos. O Teste pós-hoc de 

Bonferroni apontou que crianças e adolescentes dos grupos clínicos (G1 e G2) 

apresentaram porcentagem média inferior na Síndrome Incolor comparativamente a G3 

(grupo de comparação), o que indica que os grupos clínicos (antes ou após cirurgia para 

controle da epilepsia refratária) possuem padrão de escolhas cromáticas marcado por 

sinais de menor inibição afetiva comparativamente às crianças e adolescentes não 

pacientes. Configura-se, desse modo, especificidade de preferências em termos de 
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escolhas cromáticas no Teste de Pfister nos grupos clínicos, embora em reduzido 

número de variáveis. Por sua vez, o grupo de comparação apresentou indícios de 

tentativa de manutenção do equilíbrio por meio da repressão dos impulsos (Villemor-

Amaral, 2012). 

Em termos gerais, houve frequência maior das Síndromes Normal e Fria nos três 

grupos avaliados, padrão comum diante desse método projetivo de avaliação da 

personalidade nessa faixa etária. Esses resultados podem ser considerados como 

sugestivos de preservação das vivências emocionais dessas crianças e adolescentes, 

relacionados à capacidade de manter conduta adaptada e certa estabilidade e equilíbrio 

emocional (Villemor-Amaral, 2012), apesar das diferentes condições clínicas de seu 

desenvolvimento (pré ou pós-operatório da epilepsia refratária ou desenvolvimento 

típico). 

  

6. Conclusão  

Por meio desse estudo verificou-se que, embora as crianças e adolescentes com 

epilepsia refratária tenham apresentado, em termos gerais, resultados sugestivos da 

capacidade de manter certa estabilidade e equilíbrio emocional, devem-se destacar os 

indícios que se relacionam a menor controle inibitório da impulsividade, com 

rebaixamento de repressões que são indispensáveis à adequada adaptação social. 

No presente trabalho também foi possível identificar traços de impulsividade nos 

pacientes com epilepsia, confirmando achados presentes na literatura científica da área 

(Plattner, et al., 2007; Moschetta, Fuentes, Fiore & Valente, 2010). 

Como não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas as entre os 

grupos de pacientes do pré-operatório (n=17) e do pós-operatório (n=18) no Teste de 

Pfister, sugere-se novos estudos no sentido de composição de um único grupo clínico de 

crianças e adolescentes com epilepsia refratária (n=35). Desse modo poder-se-á 

identificar possíveis especificidades do funcionamento afetivo por meio do Teste de 

Pfister, proporcionando adequada análise dos resultados referentes às cores e às 

síndromes cromáticas.  

 

 

 

 

 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

487 
 

7. Referências  

Anzieu, D. (1978). Os métodos projetivos. Rio de Janeiro: Campus. 

Barroso, J. B. (2013). O Teste das Pirâmides Coloridas de Pfister: Um estudo 

normativo com adolescentes. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo. 

Chabert, C. (2004). Psicanálise e métodos projetivos. São Paulo: Vetor. 

Cunha, J. A. (2000). Fundamentos do psicodiagnóstico. In J. A. Cunha et al (Orgs.), 

Psicodiagnóstico-V. Porto Alegre: Artes Médicas. 

Da Costa, J. C., & Portela, E. J. (2006). Tratamento cirúrgico das epilepsias na criança. 

Journal of Epilepsy and Clinical Neurophysiology, 12(1), 32-43. 

Davies, S., Heyman, I. & Goodman, R. (2003). A population survey of mental health 

problems in children with epilepsy. Developmental Medicine & Child Neurology, 

45(5), 292-295. 

Fernandes, P. T. & Souza, E. A. P. (2001a). Procedimento educativo na epilepsia 

infantil. Estudos de Psicologia, 6(1), 115-120. 

Fernandes, P. T. & Souza, E. A. P. (2001b). Protocolos de investigação de variáveis 

psicológicas na epilepsia infantil. Psicolgia: Teoria e Pesquisa, 17(2), 195-197. 

Gomes, M. M. (2008). Aspectos epidemiológicos das comorbidades psiquiátricas em 

epilepsia. Journal of Epilepsy and Clinical Neurophysiology, 14(4), 162-170. 

Guerreiro, C. A. M. (1996). Aspectos gerais em Epilepsia. In C. A. Guerreiro & M. M. 

Guerreiro (Orgs.), Epilepsia. São Paulo: Lemos. 

Liga Brasileira de Epilepsia (LBE). (2012). Recuperado em 25 de Maio de 2012, de 

http://www.epilepsia.org.br/site/index.php.  

Moschetta, S., Fuentes, D., Fiore, L. A. & Valente, K. D. R. (2010). Epilepsia 

Mioclônica Juvenil: endofenótipos distintos considerando aspectos 

neuropsicológicos, traços de personalidade e variáveis clínicas. Journal of Epilepsy 

and Clinical Neurophysioly, 16(2), 51-58. 

Plattner, B., Pahs, G., Kindler, J., Williams, R. P., Hall, R. E., Mayer, H., Steiner, H., 

Feucht M. (2007). Juvenile myoclonic epilepsy: a benign disorder? Personality 

traits and psychiatric symptoms. Epilepsy and Behavior 10(4), 560-4.  

Primi, R. (2010). Avaliação psicológica no Brasil: fundamentos, situação atual e 

direções para o futuro. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 26, 25-35. 

http://www.epilepsia.org.br/site/index.php


                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

488 
 

Souza-Oliveira, C., Escorsi-Rosset, S., Terra, V. C., Muxfeldt-Bianchin, M., Machado, 

H. R. & Sakamoto, A. C. (2012). Impact of pediatric epilepsy surgery on 

intellectual efficiency. Revista de Neurologia, 54(4), 214-221. 

Souza-Oliveira, C., Escosi-Rosset, S., Funayama, S. S., Terra, V. C., Machado, H. R. & 

Sakamoto, A. C. (2010). Funcionamento intelectual em pacientes pediátricos com 

epilepsia: comparação de crianças controladas com medicação, não controladas 

com medicação e controladas com cirurgia. Jornal de Pediatria, 86(5), 377-383. 

Villemor-Amaral, A. E. (2012). O Teste das Pirâmides Coloridas de Pfister. São Paulo: 

Casa do Psicólogo. 

  



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

489 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO 7: PESQUISAS RELATIVAS A  

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
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Introduction  

Entre la mélancolie et son avers, la manie, et les troubles bipolaires, quels 

parcours peut-on suivre pour interroger les ressorts intrapsychiques d’une maladie qui 

conserve, presque un siècle après Deuil et mélancolie (Freud, 1917 [1915]) de multiples 

zones d’ombre ? C’est ce projet qui anime notre réflexion, engagée à partir de la 

clinique projective, soutenue par l’expérience clinique et psychopathologique. Nous 

avons décidé de considérer les troubles bipolaires en termes de symptômes, en référence 

à nos prises de positions en psychopathologie qui nous conduisent à étudier les 

modalités de fonctionnement psychique sous-jacentes à ces symptomatologies : si les 

troubles bipolaires sont appréhendés en termes phénoménologiques, à travers des 

manifestations rapidement saisissables, la mélancolie et la manie sont considérées, dans 

une perspective freudienne, comme relevant d’un processus, même si le socle de 

l’observation clinique reste présent.  

Comment les modèles de la mélancolie et de la manie sont-ils susceptibles de 

nous permettre de saisir les modalités du fonctionnement intrapsychique sous-jacent à 

l’expression symptomatique ? Mais aussi, au-delà de leur apport précieux à la lecture 

psychopathologique du trouble bipolaire, en quoi les épreuves projectives peuvent-elles 

permettre de faire travailler les modèles métapsychologiques de la mélancolie et de la 

manie ? 

 

 

 

 

                                                           
13

 Cet article reprend des points essentiels amplement développés par ailleurs dans : Chabert. C. ;  
Louët, E.  (2013) Troubles bipolaires et manie-mélancolie : continuité ou rupture ? Psychologie clinique 
et projective, 19, 11-54.  
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Les troubles bipolaires, un diagnostic psychiatrique 

Parler des troubles bipolaires, c’est se référer à une pathologie psychiatrique 

ainsi nommée dans les classifications internationales contemporaines. Retenons surtout 

ce qui en constitue le noyau dur : le trouble bipolaire de type I, qui, selon les critères du 

DSM IV (1994), se caractérise par l’apparition d’un ou plusieurs épisodes maniaques ou 

mixtes, habituellement accompagnés d’épisodes dépressifs majeurs, et le trouble 

bipolaire de type II, défini par l’apparition d’au moins un épisode hypomaniaque 

accompagné d’un ou plusieurs épisodes dépressifs majeurs. Si le DSM, en dehors de 

quelques notations, ne propose pas une sémiologie spécifique à l’adolescence, de 

nombreux travaux mettent l’accent sur certaines particularités, comme : la fréquence des 

épisodes psychotiques, d’où la complexité du diagnostic différentiel avec la 

schizophrénie, la prégnance de l’humeur dysphorique sur l’humeur euphorique et de 

l’irritabilité, ainsi que l’importance des troubles du comportement (Carlson, 1994, 

2005).  

Les limites de ces classifications ont été maintes fois dénoncées : les critiques 

sont argumentées par leur a-théorisme, les pathologies étant essentiellement référées à 

leur seule expression symptomatique, ce qui, dans une perspective dynamique, ne peut 

rendre compte de la complexité du fonctionnement psychique humain. On le sait, les 

mêmes symptômes sont susceptibles d’être sous-tendus par des organisations 

psychiques différentes, car, force est de constater la difficulté à définir une entité 

clinique homogène à partir de sa seule approche descriptive. Ainsi, l’abandon de 

l’appellation de « Psychose maniaco-dépressive » au profit de « Trouble bipolaire », 

dans la troisième édition du DSM (1980), est venue alimenter un débat très vif en 

psychopathologie, notamment autour de la notion de structure. La question revenant de 

façon insistante est de savoir si, avec l’abandon de la référence structurale à la psychose, 

les troubles bipolaires sont devenus des ersazt de la pathologie décrite initialement par 

Kraepelin. En d’autres termes, quelle filiation y a t-il entre la psychose maniaco 

dépressive Kraepelinienne et les troubles bipolaires ? De quelles humeurs 

mélancoliques et maniaques parle t-on, et que peuvent apporter les recherches en 

psychologie projective à ce débat psychopathologique ?   
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Troubles bipolaires et épreuves projectives 

Plusieurs équipes en psychologie projective se sont intéressées à la pathologie 

bipolaire pour tenter d’en définir les spécificités, notamment du point de vue 

psychopathologique. Les résultats issus des différentes recherches rapportées dans le 

cadre de cet article, montrent une importante hétérogénéité, dont voici un bref aperçu, 

loin d’être exhaustif puisqu’il s’étaye exclusivement sur une littérature francophone, 

d’orientation psychanalytique. Citons l’étude de C. Sagelas-Granval (2004) dont les 12 

patients bipolaires adultes (type I), évalués en période inter-critique présentent tous, 

nous dit l’auteur, des modalités de fonctionnements limites. D’autres recherches 

concluent, à l’inverse, à un mode d’organisation psychotique chez tous les sujets, même 

si leurs modalités d’expression peuvent varier: c’est le cas pour la recherche de M. 

Chabot, O. Husain et coll. (2006) qui porte sur 8 patients adultes bipolaires évalués à 

différents moments de leur maladie. D’autres recherches mettent l’accent sur la pluralité 

des organisations psychiques sous-jacentes aux troubles de l’humeur chez des 

adolescents présentant des troubles bipolaires (E. Louët, 2010) ou une symptomatologie 

mélancolique (N. Duplant, 1992). Plusieurs explications peuvent être avancées pour 

expliquer l’hétérogénéité des résultats : la disparité des échantillons variant en âge et en 

nombre, le moment choisi pour l’évaluation ; car si il ne peut être question de réaliser 

une évaluation projective dans les suites immédiates d’un épisode thymique, celle-ci 

peut être effectuée à distance variable de l’épisode ; pour certains dans les périodes 

inter-critiques, pour les autres dans les semaines suivant l’infléchissement des 

symptômes psychiatriques. Une autre variable importante relève des critères d’inclusion 

diagnostique. Certaines études se centrent exclusivement sur les troubles bipolaires de 

type I, alors que d’autres prennent aussi en compte le trouble bipolaire de type II, 

d’autres encore se réfèrent à des classifications plus anciennes pour caractériser leur 

échantillon de recherche. Enfin, même si ces études s’appuient sur des référents 

psychanalytiques, l’interprétation des données cliniques peut être largement infléchie 

par des références théoriques variant dans le champ commun de la psychanalyse. Dans 

ses derniers travaux consacrés à la clinique de la dépression adulte dans ses traductions 

au Rorschach, C. de Tychey (2012) repose clairement la question de savoir « si cette 

pathologie appelle une organisation unique de la personnalité (…) ou si la complexité 

régnant au sein de la bipolarité coïncide plutôt avec une répartition entre différentes 

organisations et structures ».  
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Par-delà la variabilité des approches, tant méthodologiques qu’épistémologiques, 

soulignons un certain nombre de caractéristiques communes, susceptibles d’offrir une 

pertinence dans l’approche des troubles bipolaires et leurs traductions aux épreuves 

projectives. Ainsi, les travaux de Ch. Rebourg et coll. (1992) soulignent l’importance de 

la composante affective présente dans les protocoles de patients bipolaires (troubles 

mixtes), accompagnée parfois d’une inhibition productive qui contraste avec l’attitude 

désinhibée de certains patients au cours de la passation. L’auteure souligne la faillite des 

capacités de métabolisation des tensions psychiques par une activité représentative, 

supplantée par des sensations tactiles et cénesthésiques, constituant des expériences 

perceptivo sensorielles vécues « au temps présent ». Pour Chabot et coll. (2003) 

l’intensité des éprouvés, relevée dans les protocoles de ces patients, semble évoquer 

directement celle de la douleur morale. Adjectifs, adverbes, verbes et noms sont 

porteurs de cette intensité, dans une répétition qui accentue la force des éprouvés. La 

prégnance des angoisses de persécutions est également soulignée, repérable dans la 

grande vigilance perceptive, une importante sensitivité et l’insistance portée sur le 

regard. D’autres recherches insistent sur la prégnance des liens symbiotiques 

s’exprimant dans la sphère affective. Ainsi, sensations et éprouvés se vivent à l’unisson 

dans une quête d’unité avec un objet qui demeure néanmoins en partie différencié, 

soulignent O. Husain et coll. (2006). Dans un article consacré à l’étude de la mélancolie, 

Cl. de Tychey et J. Lighezzolo (1984) différencient la dépression grave de la 

mélancolie, cette dernière se caractérisant par la singularité de l’organisation du moi. 

Les traductions en sont pour eux multiples,  citons la diminution de l’estime de soi, la 

tyrannie surmoïque, mais aussi l’intensité de la destructivité et des auto-accusations 

associées à la primarité des mécanismes de défenses. Les investissements objectaux 

sont marqués par l’intensité du retrait relationnel et la régression narcissique. Enfin, 

dans leurs travaux consacrés à la psychopathologie de l’adolescence et à ses traductions 

spécifiques aux épreuves projectives, M. Emmanuelli et C. Azoulay (2009) notent 

l’importante instabilité des identifications qui témoigne de l’impossible négociation de 

la perte, la singularité du traitement temporel, ainsi que l’exacerbation des affects où la 

quête de symbiose affective avec l’objet vient lutter contre tout vécu de perte. Les 

mouvements de persécution présents ne rompent pas les liens à l’objet et entre les 

pensées, ils sont nourris d’une présence affective toujours vivante, ce qui constitue une 

des différences essentielles avec la schizophrénie.  
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Ainsi donc, en-deçà de considérations psychopathologiques, peut-on souligner la 

communauté de « traits » du fonctionnement intrapsychique, sous-jacents à la 

symptomatologie bipolaire. Comment comprendre les processus intrapsychiques qui 

ordonnent l’expression symptomatique ? Pour notre part, nous conservons le point de 

vue selon lequel l’intensité des troubles varie dans un continuum qui va du normal au 

pathologique. Par la « grossissement » qu’elle propose, la pathologie permet de saisir 

des composantes du fonctionnement psychique susceptibles d’être trouvées dans des 

formes moins sévères d’altération de l’humeur, voire de dépressions caractéristiques de 

périodes de la vie.  

 

De la maladie aux processus : les modèles psychanalytiques de la mélancolie et de 

la manie 

S’il ne nous est pas possible, dans le cadre de cet article, de développer les 

modèles psychanalytiques de la mélancolie et de la manie, nous en rappelons quelques 

grands traits susceptibles d’offrir un éclairage aux processus découverts à partir de  

l’analyse des épreuves projectives.  

C’est à Freud que l’on doit le modèle de compréhension le plus éclairant pour 

comprendre cette figure singulière de la dépression qu’est la mélancolie, dont la manie 

s’offre comme l’avers. Cependant, les modélisations de Freud sont indissociables de 

celles d’Abraham qui ouvre la voie en 1912, avec son étude de la folie maniaco-

dépressive et des états voisins (K. Abraham, 1912). M. Klein, son élève, reprendra le 

flambeau dans de multiples articles consacrés à la genèse des troubles maniaco-

dépressifs (M. Klein, 1934, 1940). Deuil et mélancolie est le point d’orgue des 

considérations de Freud sur l’énigme de la mélancolie, même si celle-ci était déjà 

largement préparée par des textes plus anciens, en particulier par le Manuscrit G (Freud, 

1895). Voici le modèle qu’il propose: au commencement, nous dit Freud à propos de la 

mélancolie, le choix d’objet a dû s’engager préférentiellement sur un mode narcissique, 

la part la plus objectale mobilisant de faibles investissements. Face à la perte, la 

régression narcissique est inéluctable et « l’identification narcissique avec l’objet 

devient alors le substitut de l’investissement d’amour », permettant ainsi l’abandon de 

l’objet et le maintien de l’amour pour celui-ci (Freud, 1917[1915]). Dans la mélancolie, 

le retrait de la libido de l’objet perdu et le déplacement sur un autre objet ne se produit 

pas comme dans le processus de deuil. L’investissement de l’objet, peu résistant, est 

ramené sur le moi et participe de l’identification à l’objet abandonné. Ce n’est plus 
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l’objet qui est décevant mais le moi lui-même, justifiant ainsi l’auto-accusation et la 

mortification à laquelle elle expose implacablement. Ainsi, l’aversion morale, si intense 

à l’égard du moi, dissimule des attaques qui sont en réalité « portées contre » l’objet, 

confondu avec le moi « l’ombre de l’objet tomba ainsi sur le moi » (Ibid.). La haine à 

l’égard de l’objet d’amour perdu se déchaine contre le moi en le rabaissant, le 

maltraitant, la vengeance à l’égard des figures aimées se présentant alors sous les 

masques de l’auto-punition. A la faveur de la seconde théorie des pulsions et de la 

seconde topique (Freud, 1920, 1923), Freud donnera à la fonction d’auto-observation un 

contour métapsychologique plus solide en la forme du surmoi. Le moi du mélancolique,  

écrasé par la cruauté de son surmoi, « culture pure de la pulsion de mort », se soumet 

sans protestation et « se reconnaît coupable », acceptant son châtiment (Freud, 1923). 

La mélancolie, cette maladie de la haine narcissique, dévoile toute la complexité d’une 

solution psychique faisant allégeance à deux maitres : au service de la vie pour la 

préservation narcissique, à celui de la mort alors que l’identification narcissique à 

l’objet perdu pousse à l’auto-destruction. Ainsi la mélancolie découvre une douleur 

radicale, convoquant inéluctablement les figures du masochisme pour tenter de saisir les 

sources d’une jouissance susceptibles de se cacher derrière la misère du mélancolique, 

pour reprendre les mots d’Abraham (1912). Mais qu’en est-il alors du renversement 

dans l’état de manie ? Pour Freud, les deux affections luttent contre le même complexe 

auquel « le moi a succombé dans l’état de mélancolie, alors que dans la manie il l’a 

maitrisé ou mis à l’écart » (Freud, 1917 [1915]). Le moi du maniaque, ayant surmonté 

la perte d’objet et se libérant des chaines qui le liaient à lui, peut partir comme un 

affamé en quête de nouveaux investissements et d’une jouissance sans frein. La manie 

consacre ainsi le triomphe du moi sur l’objet, assertion présente chez Freud come chez 

Klein, même s’ils ne le rattachent pas aux mêmes déterminants comme le souligne 

Green : si pour Freud, le triomphe vient de la satisfaction narcissique à rester en vie, 

victoire de la vie sur la mort, M. Klein y voit quant à elle l’enivrement que les pulsions 

destructrices tirent de l’objet ainsi « assujetti et dominé » (Green, 1973). S’il est 

question de triomphe du moi dans la manie, la boulimie d’objets du maniaque découvre 

le caractère ruineux d’une telle solution portant à son comble la négation, la 

consommation effrénée d’objets s’accompagnant concomitamment de son évacuation. 

En 1921, dans Psychologie des masses et analyse du moi, Freud proposera une solution 

à l’énigme du renversement de l’état de mélancolie en celui de manie : le maniaque, par 

la dissolution temporaire de l’idéal du moi dans le moi, se défait ainsi de l’emprise du 
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surmoi sadique. Entre manie et mélancolie, entre vie et mort, comment comprendre les 

solutions psychiques engagées pour faire face aux pertes qui mélancolisent ? En quoi les 

épreuves projectives peuvent-elles contribuer à la compréhension de la folie maniaco-

dépressive, dans une mise au travail des modèles susceptibles d’en éclairer les 

expressions ?  

 

Des troubles bipolaires aux processus mélancoliques et maniaques 

Pour mettre au travail ces questions, nous nous proposons de rendre compte des 

résultats issus de l’analyse de 25 protocoles de Rorschach et de TAT d’adolescents 

hospitalisés
14

 dans les suites d’un épisode maniaque ou mixte grave. Cette analyse 

constitue le prolongement d’une recherche à laquelle nous renvoyons le lecteur 

(Brunelle, 2009, Cohen, 2009, Louët, 2010 ab). Une première analyse de ces protocoles 

a conduit à mettre en évidence la pluralité des modalités de fonctionnements 

psychopathologiques de ces adolescents, en majorité psychotiques (13) et limites (10) ; 

deux adolescents présentaient aux épreuves projectives des modalités de 

fonctionnement névrotiques, qui, même si elles étaient insuffisamment structurantes 

n’en demeuraient pas moins notables. Ainsi donc, dans notre population de recherche, il 

existe, derrière un trouble commun, des modalités de fonctionnements 

psychopathologiques différentes (Louët, 2010a).  

A partir de cette première analyse psychopathologique, nous avons choisi de 

nous centrer sur la mise en perspective des deux groupes principaux qui ont émergé : le 

premier groupe rassemble des sujets présentant un fonctionnement limite, le second un 

fonctionnement psychotique. Notre questionnement porte en particulier sur les 

modalités de traitement de la perte d’objet, susceptibles de trouver des traductions 

semblables ou différentes selon le fonctionnement psychopathologique, limite ou 

psychotique : en quoi les mouvements mélancoliques et maniaques peuvent-ils 

constituer des solutions psychiques, certes couteuses mais peut-être efficaces 

transitoirement, pour  traiter les blessures inhérentes à la perte ? Comment les troubles 

de l’humeur sont-ils susceptibles d’être ressaisis par une approche psychodynamique, 

éclairée par les modèles psychanalytiques freudiens et post freudiens de la mélancolie et 

de la manie ? Nous proposons ainsi une étude synthétique des données en mettant en 

correspondance les résultats issus de l’analyse détaillée de ces 25 protocoles de 

                                                           
14

 Dans le service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du Pr. Cohen, G-H Pitié Salpêtrière, Paris.  
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Rorschach et de TAT dans chaque groupe. Nous centrerons notre propos sur les points 

de rencontres et les divergences apparaissant entre les deux groupes, et ce afin de 

mettre, ou non, en évidence l’existence d’une communauté de fonctionnement  

psychique sous-jacente aux troubles bipolaires.  

 

Fonctionnements limites et psychoses : l’atteinte identitaire, reflet de la précarité 

objectale  

Aux épreuves projectives, fonctionnements limite et psychotique ont en commun 

une atteinte identitaire, plus ou moins vive, qui trouve des traductions diverses selon la 

qualité de la représentation de soi. Ainsi, le lien avec l’objet ne peut qu’engager le 

risque de sa perte, tant elle hypothèque la survivance du sujet comme de l’objet. Le 

point de vue métapsychologique freudien trouve sa pertinence dans la mise en évidence 

de l’intensité de la faille moïque trouvant à  travers les atteintes de l’image de soi au 

Rorschach et au TAT d’exemplaires traductions. Ainsi, au fil de l’analyse des 

protocoles, repère t-on les échos de l’altération de la structuration même du moi, dont la 

représentation du théâtre privé – celui de l’hystérique – peut servir de métaphore. Alors 

que les fonctionnements limites conduisent à déplacer le lieu du conflit de l’intériorité 

de la scène (intra-psychique) vers le décor et les coulisses (limites, narcissiques), les 

fonctionnements psychotiques défient répétitivement la consistance du décor et de la 

scène elle-même, dont les soutènements trop fragiles menacent de s’effondrer. 

Les adolescents, aux fonctionnements limite ou psychotique, ont en commun le 

refus de la perte et de la prise en compte de la réalité, franchement soumise aux désirs 

tout puissants du ça dans les fonctionnements psychotiques, soutenue par d’intenses 

mécanismes de clivage dans les fonctionnements limites. Le moi, dont la construction 

native le dote de cette capacité à se « déformer », conduit donc la parade en un recours à 

la projection, commune à tous, conformément à ce qui a pu être relevé dans les études 

rapportées précédemment. Ainsi, l’ensemble de nos patients est engagé, dans des 

proportions variables, à se défendre par le moyen de la projection. Ils partagent les 

recours défensifs de la projection, du clivage du moi, du déni, mais aussi de 

l’idéalisation et de l’identification projective, même si les modalités en sont singulières. 

Les différences apparaissent dans le destin de ces stratégies : les défenses, efficaces 

chez les fonctionnements limites, se réduisent à des tentatives qui ratent dans les 

fonctionnements psychotiques. Si chez ces derniers, la projection finit par entraîner la 

confusion des réalités interne et externe, abrasant les marques de la subjectivité, elle 
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préserve l’existence de l’objet chez les sujets limites ; le clivage, opérant chez ces 

mêmes patients,  parce qu’il maintient une forme radicale de distinction notamment 

dans les mouvements de haine et d’amour, bascule dans la désintrication pulsionnelle et 

l’emballement des pulsions de mort chez les sujets psychotiques. L’idéalisation s’étaye 

sur un narcissisme fragile et précaire qu’elle soutient cependant chez les 

fonctionnements limites, alors qu’elle se perd dans les tentatives mégalomaniaques très 

vite attaquées par la destructivité qui prévaut chez les patients psychotiques. Enfin, le 

déni, efficace pour maintenir une stabilité relative dans le moi des fonctionnements 

limites, sombre dans la dissociation et le morcellement dans les fonctionnements 

psychotiques. Ces éléments constituent autant d’indices susceptibles de maintenir les 

traces d’un traitement mélancolique de la perte ou au contraire leur disparition dans une 

confusion totalitaire qui efface les signes possibles d’une distinction entre moi et objet, 

emportés dans une dérive destructrice laissant peu de place à la vie psychique.  

 

Des atteintes communes mais un traitement de la perte différent 

Qu’en est-il des aménagements psychiques mobilisés pour faire face à l’atteinte 

identitaire ? C’est ici que le rapport avec la réalité semble fortement engagé. Si chez 

tous les sujets, le recours au déni, au clivage et à la projection, est appelé pour 

construire une autre réalité, celle-ci prend des tournures différentes selon que l’identité 

est plus ou moins altérée, engageant un traitement spécifique de la perte et de sa 

reconnaissance. 

Le traitement de la perte apparaît bien différent dans les deux groupes 

d’adolescents. Chez les adolescents psychotiques, la perte semble être celle de la toute-

puissance des désirs du ça qui  les pousse à construire une nouvelle réalité, parfois 

hallucinatoire. Les sujets dont la problématique est celle des limites, semblent quant à 

eux, tout en pouvant reconnaître la perte, s’en défendre au moyen de l’identification 

narcissique à l’objet.  

Ainsi, alors que chez les adolescents les plus limites, les identifications servent à 

renforcer un narcissisme fragile, chez les adolescents psychotiques les identifications se 

font essentiellement à des objets partiels, plaçant au cœur de leur douleur l’appartenance 

et l’attribution du mal. La dédifférenciation touche, comme dans le groupe limite, la 

différence des sexes, mais emporte avec elle tout indice et toute forme de différence, 

entre masculin et féminin, entre sujet et objet, mais aussi entre avant et après, annulant 

dans le même mouvement la différence des sexes et des générations. 
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A cette étape de nos réflexions, la différence essentielle découverte entre 

adolescents limites et psychotiques présentant un trouble bipolaire, se situe donc autour 

des solutions psychiques engagées pour faire face à l’atteinte identitaire et donc, à la 

capacité de se séparer qui engage inéluctablement la problématique de l’absence et de la 

perte ; ces solutions étroitement liées à la qualité du narcissisme. Reprenant des 

propositions développées par C. Chabert (2002), nous distinguons ces deux groupes 

selon la valeur trophique ou non du mouvement libidinal centripète mobilisé pour tenter 

de colmater la brèche identitaire. Ce colmatage de la blessure ouverte par la perte est 

possible grâce aux ressources narcissiques dans les fonctionnements limites et témoigne 

de l’action d’un processus mélancolique, qui assure le rebroussement vers le moi des 

investissements jadis attachés à l’objet. A l’inverse, l’atteinte identitaire semble se 

perdre dans les arcanes de l’indifférenciation chez les adolescents psychotiques, qui 

échoueraient à colmater la brèche mélancolique, laissant s’écouler toutes les quantités 

d’investissements, pour reprendre les métaphores économiques du Manuscrit G. (Freud, 

1895). 

Le mouvement mélancolique n’opèrerait pas de la même manière dans les 

fonctionnements limite et psychotique, la fracture ne pouvant être réduite chez ces 

derniers – en particulier dans la schizophrénie – du fait de la trop grande inconsistance 

narcissique. Une précision s’impose ici. Il ne s’agit pas de proposer des critères de 

gravité psychopathologiques, mais de chercher la singularité des processus psychiques 

engagés, mélancoliques et maniaques. Nous parlons dans tous les cas de mécanismes 

psychiques extrêmes, réalisant un véritable travail de sape du vivant, engageant peu ou 

prou le devenir de ces adolescents, dont les particularités individuelles doivent être 

saisies pour guider nos indications thérapeutiques. 

 

Derrière cette problématique mélancolique, quel traitement de la sexualité ?  

Si le traitement de la perte mobilise tout naturellement notre attention, il ne doit 

pas conduire à passer sous silence la force persistante de l’excitation pulsionnelle, qui 

garde, chez ces adolescents, une force remarquable. Chez les adolescents limites, la 

fragilité du pare-excitation laisse apparaître l’intensité du bouillonnement pulsionnel, 

trouvant dans les métaphores de « volcans en irruption », des figurations exemplaires. 

Au Rorschach, cela se traduit par des émergences pulsionnelles massives, mettant à mal, 

transitoirement, la représentation de soi et les représentations de relation à l’objet. La 

haine et le rejet massif de l’autre servent la lutte contre toute dépendance à l’objet, 
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tandis que l’amour se fait passionnel parfois fusionnel, deux faces d’une même médaille 

témoignant des avatars de l’édification narcissique et des investissements d’objets. Dans 

ce contexte, la réactivation des émois œdipiens constitue une véritable mise à l’épreuve 

de la séparation et du renoncement prescrits par les interdits. C’est la peur de perdre 

l’amour de la part de l’objet qui soutient les mouvements d’une organisation œdipienne 

dominée par l’incapacité à s’éloigner, à perdre de vue, à déplacer les investissements 

ambivalents. Une logique très particulière s’instaure, qui laisse la part à la démesure de 

la réalisation incestuelle et meurtrière et, ipso facto, à la cruauté d’un surmoi sévère et 

tyrannique, dépourvu de sa composante bienveillante et protectrice (C. Chabert, 2002, 

2003). Autant dire qu’en de telles occurrences, nous sommes confrontés à l’authenticité 

d’un mouvement mélancolique. Dans les fonctionnements psychotiques, les éveils 

pulsionnels mobilisés par le matériel projectif, insuffisamment endigués par des 

défenses secondaires amplement débordées, sont une véritable mise à l’épreuve des 

repères corporels, fortement effractés. La castration se fait atteinte et attaque du corps, 

tout entier soumis à l’action invasive et morcelante des mouvements pulsionnels. 

 

 Le processus mélancolique et les figures du masochisme  

La symptomatologie dépressive et/ou anti-dépressive, commune à ces 

adolescents, constitue pour tous un « moment », instaurant une dépression au sens 

géologique du terme dans le fonctionnement antérieur. Comme nous l’avons vu, cet 

infléchissement de l’équilibre concerne des mouvements souterrains qui ont ébranlé un 

équilibre psychique fragile. Alors que le recrutement narcissique n’assure pas la 

restauration escomptée dans les fonctionnements psychotiques, car la part du vivant ne 

parvient pas à apprivoiser la part du mort, dans les fonctionnements limites, ce 

rapatriement narcissique semble s’inscrire en un destin bien particulier de la sexualité, à 

l’instar des propositions freudiennes. En effet, il nous faut insister ici sur la prégnance 

des fantasmes sado-masochistes offrant chez les patients limites de formidables 

ressources de liaison pulsionnelle. Le masochisme, vestige salvateur de l’alliage entre 

pulsion de vie et de mort, est ainsi appelé pour maintenir un investissement libidinal. 

Chez les fonctionnements limites, la présence importante de fantasmes de fustigation à 

la planche 3BM du TAT soutient notre hypothèse. Dans ces fantasmes de fustigation, le 

scénario se répète : il s’agit d’une femme/mère battue par un homme/père, l’insistance 

étant souvent portée sur la répétition de la scène, « sans cesse »… Le fantasme découvre 

la violence d’une scène primitive brutale, mêlant sexualité et mort. L’auteur du récit et 
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de la fantaisie qu’il a imaginée, assouvit ainsi ses motions sadiques et masochistes. 

L’interprétation de tels récits conduit toujours à se poser la question de la place 

qu’occupe l’auteur du récit dans l’histoire ; la réponse semble : toutes les places, 

forcément, la lutte maniaque étant pleinement à l’œuvre dans ces protocoles. Ces 

adolescents sont au cœur même de la scène, à la fois femme battue/aimée par un homme 

violent, en position masochiste, homme séducteur/agresseur, en position sadique. A 

toutes les places pour toutes les satisfactions, tout à la fois aux commandes du récit et en 

place de héros de l’histoire, puisqu’il ne peut être question de perdre. Alors que ces 

fantaisies masochistes tentent de lier la pulsion de mort, elles découvrent le prix à payer 

à des figures surmoïques intransigeantes : l’extinction de tout mouvement pulsionnel ; 

les thèmes de suicide, récurrents dans les récits, pourrait en constituer une traduction. 

La différence est notable avec les adolescents psychotiques. Comme nous 

l’avons souligné précédemment, le traitement de la perte bute inévitablement sur 

l’atteinte identitaire, découvrant les menaces de confusion. Les récits aux planches du 

TAT dont l’appel dépressif est important, témoignent de la prégnance des angoisses 

identitaires. La dépression devient attaque du corps tourmenté et torturé, un corps qui 

s’expose sans pudeur pour révéler l’envahissement par des fantasmes de mort et 

d’effondrement. Pas de fantasmes masochistes à proprement parler mais une volonté de 

destruction d’un corps dont il faudrait effacer toutes les traces vivantes, autrement dit 

toute trace de désir : il n’y a plus de masochisme, tout au plus d’une tentative d’emprise 

sur un objet éphémère dont la méchanceté pourrait offrir un dernier rempart contre la 

mort psychique. Les défenses narcissiques se heurtent à un vide substantiel, qui cherche 

à travers des « ombres », une consistance identitaire. C’est peut-être là que nous 

pourrions voir les effets du mouvement mélancolique chez nos patients, dans la 

tentative de garder une trace de l’objet, fut-il mauvais et persécuteur. 

A cet égard, nous n’avons pas fini de nous interroger sur l’appel mortifère des 

identifications mélancoliques dans la psychose. La question reste ouverte, entre deux 

hypothèses non exclusives : l’une qui considèrerait que toute psychose s’enracine sans 

un noyau mélancolique (J.-C. Rolland, 1998) ; l’autre qui verrait dans la schizophrénie, 

l’effondrement d’un processus mélancolique peu opérant du fait de l’impossible 

mobilisation des ressources narcissiques, trop rapidement épuisées (C. Chabert, 2002). 

Cette seconde hypothèse pourrait nous permettre de comprendre comment les 

dissociations schizophréniques adviennent au décours de l’adolescence et dans l’entrée 

dans l’âge adulte.   
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EN CONCLUSION 

Les modalités de fonctionnement psychique de ces adolescents mettent en 

évidence des manifestations significatives d’un processus mélancolique – au sens 

psychanalytique du terme – et, dans une moindre mesure mais de manière significative, 

des mécanismes maniaques. Nous pouvons donc penser qu’il y a une continuité 

effective entre troubles bipolaires et manie-mélancolie. 

Bien évidemment, et nous l’avons souligné, les différences entre les deux types 

de fonctionnement psychopathologique relèvent des modalités de traitement de la perte 

qui s’avèrent singulières et spécifiques de chacun d’entre eux. La qualité des assises 

narcissiques d’une part, la possibilité de mobiliser l’énergie libidinale d’autre part 

constituent des facteurs de poids dans le devenir de ces jeunes patients.  

Mais, en marge de ces constats attendus et « classiques », nous avons pu dégager 

d’autres éléments susceptibles d’être mis à l’épreuve de nouvelles recherches. Insistons 

ici sur l’importance décisive du masochisme et de sa possible dramatisation. Même s’il 

s’agit des formes caractéristiques du masochisme moral, elles témoignent d’une vitalité 

pulsionnelle suffisante pour engager des investissements narcissiques et objectaux. Ces 

potentialités sont saisissables chez les fonctionnements limites mais quasiment absentes 

chez les fonctionnements psychotiques. Ce qui retient notre attention, pour l’avenir, 

tient aux correspondances entre les variations de l’humeur et celles qui président à la 

construction du moi et de l’objet. Au-delà des systèmes de représentations, c’est 

l’intensité et la qualité des expériences d’affects qui nous semblent recéler une 

dynamique essentielle. Il s’agit bien d’affects (et pas seulement de sensations ou 

d’émotions), dont on peut se demander de quelles manières ils scandent le plaisir et le 

déplaisir, bien sûr, mais aussi la joie et la douleur de vivre, autant de moteurs puissants 

pour le traitement de la perte et la conquête de la pensée. 
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Contexte et problématique 

Ce texte se propose de présenter les premiers résultats de la recherche 

internationale sur « l’enfant de 10 ans aujourd’hui », recherche que Jean Yves Chagnon 

a proposée il y 5 ans au colloque de l’IRS de Louvain (2008), et destinée à s’interroger 

sur d’éventuelles variations du fonctionnement mental des enfants latents dans les pays 

dit « occidentaux ». En effet de nombreux cliniciens, avec plus ou moins d’inquiétude 

et/ou de nostalgie, ont évoqué ces dix dernières années l’effacement voire la disparition 

contemporaine de la période de latence, soit d’un palier d’organisation psychique 

structuré par le post-oedipe, dit communément normalo-névrotique.  

Classiquement, je cite Laplanche et Pontalis (1967, p. 220), la période dite de 

latence « va du déclin de la sexualité infantile (5ème ou 6ème année) jusqu’au début de 

la puberté et marque un temps d’arrêt dans l’évolution de la sexualité. On y observe de 

ce point de vue une diminution des activités sexuelles, la désexualisation des relations 

d’objet et des sentiments (singulièrement la prévalence de la tendresse sur les désirs 

sexuels), l’apparition de sentiments comme la pudeur et le dégoût, et d’aspirations 

morales et esthétiques. Selon la théorie psychanalytique, la période de latence trouve 

son origine dans le déclin du complexe d’œdipe ; elle correspond à une intensification 

du refoulement -qui a pour effet une amnésie recouvrant les premières années- une 

transformation des investissements d’objets en identification aux parents, un 

développement des sublimations ».  

La disparition de cette latence traditionnelle serait consécutive aux modifications 

psychosociales et culturelles de la postmodernité ayant affecté les cadres et méta-cadres 

sociaux que sont la famille, l’école et les institutions. Ces données sociologiques 
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s’articulent à celles des cliniciens qui ont repéré un peu avant le tournant du millénaire 

un « nouveau malaise dans la civilisation » et ont décrit « l’effacement de la différence 

des sexes et des générations, le fléchissement de l’autorité paternelle et parentale, le 

délitement des principes et des règles éducatives, (…) la recherche d’un mythique 

bonheur interne dans le resserrement du lien à l’enfant » (Mises, 2007-2010). En 

particulier la désinstitutionalisation de la famille et les nouvelles formes de parentalité 

remettraient en cause les fonctions médiatrices et socialisantes du cadre familial qui 

transmet les valeurs et normes sociales qui, elles mêmes, s’intériorisent habituellement 

pendant la période de latence. D’autres paramètres de la postmodernité ont également 

pu être évoqués : les valeurs du néolibéralisme essentiellement tournées vers les 

exigences de rendement et de performance susceptibles d’induire des modes relationnels 

cyniques et pervers entre individus, les modes de communications rapides dont Internet, 

le recours au virtuel induisant de nouveaux modes de fonctionnement marqués par le 

besoin d’immédiateté de la décharge et le recours au percept et aux défenses 

externalisées ; enfin, contre coup des mutations socio-familiales, « la grave dérive de 

l’infantile des adultes » qui se servent des enfants pour satisfaire leur propre hédonisme 

(Guignard, 2006). De fait le fonctionnement mental le plus courant ne serait plus du 

type « normalo-névrotique » mais « narcissico-hédoniste » (Lazartigues, 2006). Les 

enfants d’aujourd’hui seraient plus fragiles sur le plan narcissique et identitaire, ils 

symboliseraient et mentaliseraient moins leur excitation pulsionnelle, ce qui 

s’accompagnerait d’une modification dans la construction des instances psychiques : 

effacement du Surmoi et des affects de culpabilité au profit de l’émergence du Moi 

Idéal de toute puissance générateur d’affects de honte ou de détresse en cas d’échec 

dans la poursuite de la perfection. P. Denis, spécialiste de la latence, décrit ainsi une 

modification du registre défensif, avec une prépondérance des latences dites à 

répression par rapport aux latences à refoulement. De fait les expressions 

symptomatiques seraient modifiées à travers l’apparition de « nouvelles cliniques » : 

expression par l’agir et le corps, violences portées contre autrui ou contre soi, 

addictions, etc., liées, sur le plan structural, à un effacement de la névrose et une 

augmentation des organisations limites et narcissiques. 

Pour autant R. Misès, dans un de ses derniers écrits sur la réévaluation du 

concept de latence (2010), sans écarter ces préoccupations quelque peu alarmistes, 

appelait à la prudence et faisait remarquer que le dernier quart du 20
ème

 siècle avait déjà 

vu une réévaluation des propositions freudiennes sur la latence : les métaphores sur « le 
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gel des investissements », c'est-à-dire l’arrêt de la sexualité infantile, ne pouvaient plus 

être acceptées sans discussion. Cette dernière, soutenue par les investissements 

oedipiens auxquels l’enfant ne renonce pas aisément, est dissimulée aux adultes mais 

continue d’évoluer « sous le manteau » selon la belle expression de Paul Denis (2011). 

Elle donne lieu à des modulations, déplacements, transformations, en bref tout un travail 

défensif et surtout élaboratif riche de fantaisies et de modalités relationnelles et 

affectives, très variable selon les individus et les contextes socio-relationnels, qui 

constitue un préalable indispensable à l’affrontement de l’adolescence. Dès lors ce serait 

davantage le processus de latence, mieux les capacités de mise en latence, qui seraient à 

évaluer, plus que l’avènement d’une période définie ou encore d’un mode de 

fonctionnement mental trop étroitement limité à l’investissement de la secondarisation 

et à l’intériorisation du conformisme social.  

 

Les questions posées 

 Que peuvent apporter à ce débat les projectivistes ? Comment les manifestations 

nouvelles, si tant est qu’elles puissent être repérées, du fonctionnement mental 

s’expriment-elles à travers les épreuves projectives? Leur finesse investigatrice 

traditionnellement reconnue leur permet-elle de nuancer les constats pessimistes et de 

repérer les mouvements de latence ? Existe-t-il des différences selon le genre, selon les 

milieux socioculturels et selon les systèmes socioculturels voire religieux ? Telles 

étaient les questions qui nous ont amené à proposer cette recherche internationale sur le 

fonctionnement psychique de l’enfant de 10 ans, tel que nous pouvons le déduire des 

réponses aux épreuves projectives, et dont les communications qui suivent vont rendre 

compte. 

 

Les hypothèses 

Le fonctionnement latenciel dit traditionnel organisé autour de la désexualisation 

(refoulement, pulsions inhibées quand au but, sublimation, identifications secondaires) 

tendrait à disparaître dans les sociétés occidentales sous le poids des modifications 

socioculturelles contemporaines : telle est l’hypothèse théorique. 

Nous nous attendons donc à trouver des modalités de fonctionnement mental qui 

s’écartent de ce schéma traditionnel, même si celui ci n’était déjà plus retrouvé dans les 

années 1990 (Chagnon, 2000-2002) dans une étude portant sur un petit nombre de cas 

(12) et n’a peut être même jamais existé en tant que tel (Neuropsychiatrie de l’enfance 
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et de l’adolescence, 2010). Ce n’est pas tant la psychopathologie (limite ou 

prépsychotique) susceptible d’être retrouvée ici comme dans toute étude portant sur des 

non consultants que les modalités de traitement de l’excitation pulsionnelle (le 

fonctionnement de l’appareil psychique) en lien avec autrui (l'intersubjectivité) qui nous 

intéresseront ici. 

 

Le protocole de recherche 

Pour ce qui concerne la partie française de la recherche nous avons donc 

rencontré 20 enfants âgés de 10-11. Ils ont été rencontrés par nous directement ou par 

quelques étudiants en M2 (dernière année d’étude) ou en Diplôme de spécialisation dans 

des cadres scolaires (CM2) et ils ont été examinés à l’aide du Rorschach et du TAT 

après avoir été interviewés dans le cadre d’un entretien semi directif. Celui-ci permettait 

de préciser des données épidémiologiques et d’aborder des dimensions habituelles dans 

un entretien clinique (angoisses, peurs, rêves, rêveries, projets, anticipations, caractère, 

etc.) susceptibles de venir soutenir l’analyse psycho-dynamique du fonctionnement 

psychique issue des projectifs.  

Nous n’avons pas effectué de présélection en fonction de critères sociaux ou 

familiaux mais nous n’avons retenu que des enfants qui avaient de bons résultats 

scolaires et qui ne consultaient pas par ailleurs, de façon à nous trouver devant un panel 

d’enfants non consultants, ce qui ne signifiait pas a priori que tous ces enfants non 

consultants étaient « normaux » comme l’un d’entre nous l’avait montré il y a 10 ans 

(Chagnon, 2000-2002). Enfin, d’un point de vue diachronique, la comparaison s’est 

effectuée, au niveau des projectifs, avec les travaux de V. Shentoub datant de 1971, N. 

Rausch & MF Boizou, datant de 1977, puis ceux de J-Y Chagnon (2000-2002) le 

matériel recueilli au début des années 1990 datant précisément de 20 ans. 

 

Les premiers constats 

Pour cette présentation nous évoquerons essentiellement les résultats recueillis 

au Rorschach, n’évoquant que rapidement à titre de complément le TAT, et nous nous 

centrerons sur la question du traitement de l’excitation pulsionnelle, des défenses et des 

problématiques, avant de présenter cursivement un cas de garçon, suivi de quelques 

propositions hypothétiques. 

Nos premiers résultats à partir des épreuves projectives (Rorschach, TAT) 

invitent à la prudence. En effet de grandes différences interindividuelles et selon le 
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genre sont observables et rendent l’analyse particulièrement complexe et difficile à 

exposer de façon synthétique. Le premier point fait apparaître toutefois que ces enfants 

entrent majoritairement, du point de vue de l’analyse structurale dans le cadre de ce que 

nous nommons « les variations de la normale » et ne présentent pas comme on pouvait 

s’y attendre de pathologies graves en particulier de pathologies narcissiques 

identitaires : il n’y a pas de psychoses, de prépsychoses ou mêmes de pathologies 

limites comme c’était le cas dans notre échantillon  de non consultants datant du début 

des années 1990.  

 

Les filles 

Chez les filles deux seulement interrogent, en raison de leur inhibition 

accompagnée de défenses narcissiques, sur l’existence d’une organisation dite de 

caractère ou encore à mentalisation irrégulière, tels que les psychosomaticiens de l’école 

de Paris en parlent. Encore faut-il rappeler que pour les psychosomaticiens il ne 

s’agissait pas de psychopathologies du fait justement de la précarité de la frange 

mentale névrotique et de la prépondérance par les régulations par le caractère, le 

comportement ou le soma. R. Misès proposait toutefois de les ranger dans le cadre des 

pathologies limites de l’enfance ce qui peut se discuter ici, car si l’angoisse de perte 

d’objet est sensible chez ces deux jeunes filles elle n’est pas non plus massive et ne 

donne pas lieu à une symptomatologie dépressive. Mais toutes les deux ont des 

difficultés de gestion de l’agressivité qui, « écrasée » au Rorschach, surgit de façon 

parfois brusque au TAT. Irrégulièrement conflictualisée elle peut donner lieu à certains 

moments à des manifestations d’angoisse de perte, à une culpabilité forte et à des 

manifestations de réparation excessives, alors qu’elle peut être libérée sans entrave à 

d’autres moments dans des récits d’une certaine crudité pouvant entrainer une crainte 

d’agression persécutive sur le mode du talion. Toutes deux se décrivent comme 

colériques, peu faciles (« énervées »), et présentant des problèmes somatiques. 

Les autres filles balaient donc, dans le cadre des « variations de la normale » 

d’un pôle restrictif, socialisé, parfois rigide assez traditionnel, à un pôle labile plus 

excité sans désorganisation toutefois, une seule fille s’approchant du registre labile-

maniaque. C’est même là la surprise de cette étude : si les mouvements de latence 

« classiques » se dessinent dans nombre de protocoles ils s’accompagnent souvent 

d’expression de mouvements pulsionnels érotiques très prononcés, au mieux 

symboliques mais transparents, inédits chez les jeunes filles des années 1990. 
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Rorschach et TAT diffèrent toutefois sensiblement car le Rorschach renvoie aux aspects 

les plus déconflictualisés, les plus socialisés, du fonctionnement alors que les TAT 

révèlent des modalités labiles accompagnées de fantaisies érotiques surprenantes. 

Une caractéristique majeure des protocoles de Rorschach de ces filles (il en est 

de même chez les garçons) tient en effet d’une part à leur relativement grande 

productivité (14 à 40 réponses) et d’autre part à la  présence de nombreux déterminants 

kinesthésiques et sensoriels, témoins des possibilités d’expression des mouvements 

pulsionnels et affectifs, qui étaient beaucoup plus refoulés, réprimés et « grinçants » il y 

a 20 ans. En particulier, alors que M. Boekholt nous avait enseigné qu’à cet âge (10-

11ans) « trouver 1 kinesthésie était un exploit », presque toutes présentent des 

kinesthésies humaines parfois en très grand nombre (de 1 à  11) accompagnées de 

kinesthésies animales (de 1 à 8). Si la plupart de ces K drainent des mouvements 

relationnels très socialisés où l’identification maternelle est clairement assumée (Mina : 

III : on dirait deux dames qui tiennent, qui poussent un caddy ou une poussette, mais 

qui est très bas ; Clara : III : ça fait penser à deux dames là, qui mettraient comme les 

mains dans l’eau, avec une serviette ; Juliette : III : Deux personnes, des femmes qui se 

baissent avec leur panier), d’autres scénarisent des mouvements agressifs directs et 

donc assumés à travers des représentations de relations (Clarisse : II : Je vois des taches 

de sang avec deux personnes qui se tapent dans les mains ( ?) Des gens qui viennent de 

tuer quelqu’un ou des cambrioleurs) ou parfois très érotisés, mais toujours transparents 

(Clara : IX : Là (D orange), on dirait deux hippocampes qui sont en train d’envoyer du 

jet, de l’eau qu’ils se repassent, là (D vert) on dirait qu’ils sont un peu aspirés par 

quelque chose qu’est vert, et puis qui, on dirait, se transforment en euh, comme un petit 

enfant qui est de cette taille là, un petit enfant qui reflète là, qui s’est transformé (D 

rose). Les kan sont plus traditionnelles et à travers le déplacement animalier elles  

« disent » les pulsions agressives (II : animaux qui se battent) ou érotiques (VII : des 

lapins qui dansent) ou encore prégénitales (IX : un cochon qui mange quelque chose). 

Notons  que l’excitation pulsionnelle, qui nous paraît certes plus importante qu’il y a 20 

ans n’est jamais vraiment désorganisante et qu’elle est bien prise en charge par le travail 

de pensée intériorisée que révèlent les kinesthésies.  

Le pôle sensoriel est  en contre partie moins investi, la prime étant  donnée au 

contrôle formel (peu de C pures) ou par la pensée : ainsi il est intéressant de constater 

que les F+ % restent élevés (45 –exception- à  81), les F+% élargis l’étant 

systématiquement davantage (46 à 93) : ceci signifie que l’utilisation variée des 
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déterminants kinesthésiques et sensoriels, donc l’expressivité pulsionnelle affective et 

représentative n’altère jamais le jugement qui à une exception près reste très soutenu.  

Du point de vue de l’angoisse, des problématiques et des identifications, là 

encore nous constatons des modifications par rapport à ce que nous avions observé il y a 

20 ans : ainsi ces filles assument beaucoup mieux leurs identifications féminines 

maternelles qu’autrefois à travers une sexuation franchement féminine des H et ou des 

K  aux pl. III et VII, ou le relais par les A et les kan (aux pl. II, VIII, IX, X); les 

identifications féminines érotiques restent encore limitées au Rorschach, elles sont 

beaucoup plus soutenues au TAT, mais l’investissement des parures, des vêtements est 

patent. L’alternance entre postions passives et actives, viriles semble assez souple et le 

féminin phallique reste un registre soutenant évitant la proximité de l’angoisse de 

castration qui reste organisatrice dans la plupart des protocoles (Mina : IX : Je vois bien 

une tête d’élan avec ses … comment ça s’appelle… ses… cornes qu’il a sur la tête). La 

confrontation à l’image virile, qui était « La » problématique principale pour N. Rausch 

et M. F. Boizou en 1977, le reste pour certaines (Clarisse : Là je vois un monstre qui 

sort des ténèbres, un monstre un peu hideux) mais elle s’effectue dans l’ensemble sans 

angoisse majeure. L’aspect puissant, massif de la planche IV est souvent bien perçu, et 

accepté voire admiré (Juliette : Un géant avec une petite tête et des gros pieds, c’est un 

personnage large, ça fait penser à un géant) sans toutefois susciter les fantasmes de 

séduction que je retrouvais chez les préadolescentes il y a 20 ans (Chagnon, 2005). La 

pl. VI est plus difficile à traiter autrement que par des prises de position passives à 

travers les traditionnelles réponses « tapis ou fourrure ». Mina exemplarise le 

fonctionnement de ces jeunes filles où le refoulement reste de bonne qualité mais ne 

supprime pas les préoccupations sexuelles : IV : Là, ça fait une tête, une tête d’animal, 

mais qu’on connaît pas en fait (refoulement) ; ou sinon, on dirait un lion, un tapis avec 

une tête de lion, sa crinière, sa moustache, son museau, et là c’est sa peau comme dans 

les châteaux, il y a souvent des trucs comme ça, des tapis avec une tête d’animal dedans 

(levée du refoulement et expressions de l’intérêt pour le masculin-phallique mais rendu 

inoffensif par la réduction passive). 

Dans l’ensemble les défenses (répression, refoulement, évitement, isolation, 

intellectualisation, quelques défenses narcissiques), excepté quelques cas, ne sont jamais 

crispées, le conflit interne repérable n’est pas inhibant, l’angoisse sensible à travers 

quelques C’ face aux images maternelles ou paternelles, jamais majeure : le contrôle 

reste assez efficace (à une ou deux exceptions près) sans entraver l’expression 
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pulsionnelle bien mieux assumée semble t-il que dans les décennies précédentes. 

L’expression pulsionnelle vient nourrir une pensée souvent riche, efficace et très 

investie dans ses fonctions de pare excitation et paradoxalement, nous y reviendrons, de 

séduction intellectuelle. Seule Clara (42 R, 20 kinesthésies) « flambe » et cette 

excitation fantasmatique interroge quand au futur adolescent : quels contre 

investissements au mouvement pubertaire pourra t-elle organiser alors que 

l’investissement sexualisé de la pensée est déjà si massif ? 

Au TAT les récits sont bien davantage organisés sur un mode labile 

(investissement de la relation, de la dramatisation) que sur un mode rigide et les 

préoccupations sont souvent ouvertement sexualisées, ce qui n’apparaissait pas ainsi 

dans les recherches précédentes : Charlène : pl. 10 : C’est un mari qui rentre et qui 

demande à sa femme si y veut l’épouser et elle sait pas quoi dire parce qu’elle a un 

amant en secret. Elle dit oui. Le jour du mariage y demande, l’amant, si y peut venir 

s’installer et au moment où elle doit dire oui, elle part en courant. Mais c’est 

évidemment à prendre au cas par cas car d’autres restent des fillettes investissant des 

relations moins chaudes que celles ci, tantôt organisées par la recherche d’étayage et de 

soutien (infantile, non pathologique), tantôt renvoyant à des mouvements régressifs 

protégeant de l’angoisse liée à la différence des sexes et au génital. En particulier les 

contrastes dominant/dominé, puissant/impuissant sont parfois utilisés mais la 

conflictualité est équilibrée entre désirs et interdits (surmoi) ou exigences (idéaux). Un 

autre registre apparaît fréquemment, anticipant sur les séparations à venir, ce qui 

rapproche ces jeunes filles des préadolescentes et jeunes adolescentes d’autrefois 

(Emmanuelli ; Chagnon). Ainsi Juliette pl. 3 : Une fille avec des livres et derrière un 

cheval et un homme qui laboure le champ … et sa femme qui le regarde. La fille est la 

fille du couple … Elle pense à ce qu’elle fera plus tard. Elle voudrait aller en ville et 

quitter ses parents. Ses parents ne sont pas d’accord, ils préféreraient qu’elle reprenne 

la ferme … mais elle, elle n’aime pas travailler dans les champs. 

En conclusion, et sans bien sur pouvoir généraliser du double fait de la diversité 

des modes et de la petite taille de l’échantillon, nous sommes toutefois assez loin, des 

attentes pessimistes énoncées plus haut  sur la disparition du fonctionnement mental 

latenciel « névrotico-normal » : certes ces jeunes filles paraissent un peu plus excitées 

que dans les générations précédentes, le refoulement semble moins massif, leurs 

préoccupations sont pour certaines ouvertement sexualisées ou tournées vers la 

séparation à venir, mais elles paraissent aussi plus sereines, moins angoissées et 
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assument mieux les identifications féminines (en alternance avec le registre phallique) 

qu’autrefois, la conflictualité paraissant au final plus légère sans être radicalement 

absente. 

 

Les garçons 

Des constats semblables aux filles peuvent être effectués : aucune problématique 

narcissique-identitaires grave n’est décelée. Tous entrent également dans les variations 

de la normale, il n’y a pas de protocoles relevant de la répression exclusive (névroses de 

caractère). 

Les protocoles de Rorschach se répartissent entre pôle restrictif (un seul) et pôle 

expansif et imaginatif, ce dont témoigne la productivité, importante dans l’ensemble 

(14-42). Mais au delà de ces aspects quantitatifs frappe le fait que ces garçons, assez ou 

bien doués dans l’ensemble, sont certes particulièrement excités mais ils traitent, encore 

davantage que les filles, cette excitation pulsionnelle par un surinvestissement de la 

pensée (de 1à 15 kinesthésies par protocole) où s’expriment tant les problématiques 

génitales-phalliques transparentes que divers registres de problématiques prégénitales 

enchâssées. En ce sens nos garçons d’aujourd’hui s’approchent singulièrement des 

adolescents d’autrefois, sans encore manifester de problématiques narcissiques liées aux 

remaniements pubertaires. Mais il faut noter que cette surenchère fantasmatique 

étonnante n’est jamais désorganisatrice ou inhibante ce dont témoigne le maintien d’un 

F+% élevé (55-81) soutenu par un F+% élargi toujours supérieur au F+% (60-88). La 

conscience d’interpréter est toujours présente, le contrôle efficace, et même si le 

refoulement est moins lourd qu’auparavant, l’angoisse sensible dans les  C’ ou les Clob 

ou encore les contenus relatifs à la castration et/ou à son contre-investissement défensif, 

n’est jamais désorganisante. 

Nous noterons également que du point de vue thématique ces garçons 

empruntent les costumes des films, jeux vidéo, lectures de leurs âges pour « dire » ces 

problématiques. Il est important de ne pas toujours prendre celles ci au « ras » du 

manifeste et de ne pas confondre « l’enveloppe » et le contenu exprimé. Par exemple 

Thomas multiplie les scénarisations (7K, 3k) où se déploie toute sa richesse 

fantasmatique drainant une recherche de puissance face aux imagos parentales projetés 

sur le monde objectal : I : Deux bonhommes qui ont fusionné parce que là on voit deux 

têtes et deux mains, là on dirait qu’ils ont des ailes. Sur le côté on dirait des chiens, 

avec des ailes, et là on dirait leurs pattes. Et là on dirait que les deux bonhommes ils 
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invoquent les chiens, ils leur disent de s’envoler. Enquête : ça serait deux dieux qui sont 

au dessus de la terre et qui voient un danger. Un méchant Dieu va détruire la terre. 

Alors ils fusionnent pour faire plus d’énergie et ils invoquent les chiens pour sauver le 

monde. Choix + : Parce qu’elle est belle, ça me rappelle des BD. 

Il nous semble important de ne pas prendre au pied de la lettre la thématique 

fusionnelle : celle ci ne renvoie pas à une problématique ou à un registre d’angoisse 

psychotique, mais à un registre de recherche de puissance face au premier objet 

maternel. D’autre part il faut relever la jubilation avec laquelle Thomas, comme nombre 

d’autres garçons, donne ce genre de réponses, très bien tenue sur le plan de la 

verbalisation. De fait les banalités ne sont pas toujours très investies au profit de 

réponses franchement originales, où abondent les thèmes héroïques, proches des 

adolescents. 

Le registre identificatoire narcissique-phallique est ainsi chez ces garçons de 10-

11 ans particulièrement soutenu, beaucoup moins neutralisé qu’il y a 20 ans, en lien 

avec des préoccupations sexuelles très transparentes : Elie : III : Deux personnes en 

train de transporter un vase, les fesses en arrière, c’est des femmes ; IV : Un guerrier 

mongol avec un casque, il est assis sur un trône, les bras croisés. Un dragon en quelque 

sorte, sa queue tourne à toute vitesse. Valérien : VI : Une épée, une hache, un marteau 

piqueur ; IX : Ah, oui, une épée plantée dans la pieuvre, et deux personnes qui la 

surveillent. Notons que le conflit n’est nullement absent de telles manifestations 

phalliques quasiment exhibées, comme en témoigne l’enquête : cette planche (IX) lui 

fait penser à son père parce qu’y me surveille pour pas que je fasse des bêtises. Des fois 

on s’entend pas super bien et il a toujours les yeux sur nous.  

En écho avec ce registre, le récit de la pl. 3 du TAT de Valérien, liant angoisse 

de castration surmontée et réactivité dépressive, vaut d’être rapporté : C’est l’histoire de 

quelqu’un, d’une fille et cette fille elle a, elle est accro à, à, à la nourriture et elle a 

besoin d’une boite de conserve, c’est sa dernière boite de conserve et elle est triste 

parce qu’elle a faim. Elle demande à toutes les personnes qu’elle connaît de lui ouvrir 

sa boite de conserve mais ils y arrivent pas. Et un jour y’a un petit garçon qui passe et 

qui lui demande « est ce que vous voulez que je vous ouvre cette boite ? ». Elle lui dit 

« oui, oui, oui » et le petit garçon ouvre la boite avec son petit ouvre boite. Il dit, « la 

prochaine fois mangez en moins, comme ça vous aurez moins de problèmes parce que 

vous en mangez beaucoup ». 
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Comme pour les filles l’anticipation des métamorphoses adolescentes se dit de 

façon très transparente chez le même garçon : C’est l’histoire d’une petite chenille, elle 

essaie de se tisser un petit cocon et elle y arrive pas. Et elle voit toutes les autres 

chenilles qui se tissent un cocon et elle y arrive pas. Et elle se dit si je me mettais dans 

un cocon déjà tissé et que j’avais juste à le fermer. Et elle le fait. et trois jours plus tard, 

elle sort du cocon et elle regarde son corps. « Mais je suis pas normale ! ». Et elle se 

regarde et elle dit « Ah, je me suis transformé en papillon ». Et c’est fini. 

 

Conclusions provisoires 

Il nous semble que ce cas rapidement exposé est paradigmatique de nos 

observations. Si le Rorschach semblait parfois aux limites d’un défaut de refoulement, 

le TAT dévoile un symbolisme transparent inattendu. Le récit de la métamorphose 

comporte une dimension transgressive qui n’échappe pas au clinicien, et la capacité à 

différer la satisfaction est subtilement évitée par le biais d’un cocon déjà fabriqué. Les 

théories sexuelles infantiles affleurent dans ce récit, et ce moindre refoulement est 

actuellement davantage une condition de la sublimation et une forme de créativité plutôt 

qu’un facteur pathogène (Weismann-Arcache, 2012). C’est sans doute le statut du 

refoulement qui sera remis au travail dans cette recherche sur l’enfant de 10 ans : les 

représentations sexuelles ne sont plus « enterrées dans le sable » comme le supposait 

Freud, et ce « refus de soumission aux exigences du refoulement » (de Mijolla, 2009) 

montre que les « conditions infantiles du choix sublimatoire» sont finalement les mêmes 

que celles qui président au choix pervers. L’enfant de 10 ans aurait simplement resserré 

sa trajectoire développementale, ce que l’une d’entre nous appelle « l’effet de serre en 

clinique infantile », entre enfant pervers polymorphe et adolescent tour à tour 

narcissique et hédonique… 

Mais nous retiendrons que si quelque chose a changé dans le fonctionnement 

psychique des enfants dits latents d’aujourd’hui dans le sens d’une plus grande 

perméabilité du sexuel dans le préconscient, cette perméabilité ne donne pas lieu à une 

recrudescence d’angoisse ni ne désorganise. Au contraire bien drainée par les matériaux 

culturels dont ils disposent, ces enfants semblent plus confiants, plus sécures ce qui 

invalide l’idée d’une déstabilisation narcissique précoce et d’une fragilité de la 

symbolisation. La richesse fantasmatique draine l’excitation pulsionnelle qui irrigue les 

scénarii mais ne se manifeste pas outre mesure dans le comportement ; mieux hyper 

exhibées aux yeux de l’examinateur les problématiques sexuelles gardent leur valeur de 
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compromis : satisfaction liée à leur libération dans le fantasme elles n’en sont pas moins 

hyper investies en tant que réponse intellectualisée/intellectualisante au clinicien-

chercheur. En lui révélant ce que celui ci attend, le sexuel tapi au fond du psychisme, ils 

se conforment à son attente et maintiennent une forme de docilité … avant la grande 

crise adolescente. 
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Introdução 

 

Criatividade: definição e principais características 

A criatividade é uma das áreas de maior interesse por parte dos pesquisadores e 

é estudada sob vários enfoques na história da psicologia. Um dos principais teóricos da 

área é Paul Torrance que deixou uma grande contribuição para a abordagem cognitiva 

atual da criatividade. Ele foi influenciado inicialmente por Guilford, que propôs que a 

criatividade estivesse ligada ao pensamento divergente e também ofereceu uma 

operacionalização e medida do pensamento criativo por meio de algumas características 

que foram utilizadas por Torrance na criação de seus testes. Dentre elas estão: fluência, 

flexibilidade, originalidade e elaboração (Nakano & Wechsler, 2007). 

Mas Torrance procurou ampliar o conceito de criatividade acreditando que ela 

não era equivalente apenas ao pensamento divergente e a características cognitivas, 

sendo também influenciada por fatores da personalidade, emocionais e ambientais. 

Assim este autor apresentou uma definição de criatividade que é uma das mais 

conhecidas entre os estudiosos da área (Wechsler, 2004): 

“Criatividade é o processo de tornar-se sensível a problemas, deficiências, 

lacunas, elementos ausentes ou desarmonias; identificar as dificuldades ou os elementos 

faltantes nas informações; formular hipóteses, fazendo adivinhações a respeito das 

deficiências encontradas; testar e retestar estas hipóteses, possivelmente modifica-las e 

retestá-las novamente; e finalmente, comunicar os resultados encontrados” (Torrance, 

1965,p.8).  

Sakamoto (2000) define criatividade como sendo uma expressão do potencial 

humano que gera produtos na ocorrência de seu processo. Esta expressão ocorre por 

meio de atividades que possibilitam ao indivíduo descobrir suas potencialidades, 

expressar suas ideias e construir o mundo e seu próprio destino. Subjacente ao produto 
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criativo está o processo que o origina. Kneller (1978) descreve as seguintes fases do 

processo criativo: primeira apreensão, preparação, incubação, iluminação e verificação.  

A primeira delas, a fase de primeira apreensão, é o momento onde o individuo 

sente curiosidade por determinado problema e tem a percepção ou a necessidade de 

solucioná-lo. Já na fase de preparação, a pessoa procura se informar sobre o problema 

em questão, seja lendo, anotando ou explorando. Nestas duas fases é importante que a 

pessoa procure saber sobre as ideias já existentes e que propõe uma solução para o 

problema em questão, assim o produto final terá maiores chances de ser original ou algo 

não pensado anteriormente (Weschsler, 1998). 

 Na terceira fase, chamada de incubação, a mente do individuo está trabalhando 

inconscientemente na solução do problema, ou seja, após o período de preparação a 

pessoa faz uma pausa na busca para solucioná-lo e não lhe é dada nenhuma atenção 

consciente. Nesta fase a pessoa vai descobrir a solução que procurava através de um 

momento de inspiração ou heureca, que pode ocorrer ao acaso ou após um período de 

afastamento de suas atividades comuns para uma auto avaliação e relaxamento. A 

incubação possui tempo indeterminado que varia de pessoa para pessoa, o que também 

acontece com as condições favoráveis para o surgimento do momento de inspiração 

(Wechsler, 1998). 

 Por fim, a fase de verificação é o momento que o individuo vai delinear a 

solução encontrada verificando se sua ideia poderá ser colocada em prática, se é válida e 

qual foi a repercussão dada pelo público. Esse processo pode levar anos para ser 

concretizado, pois o criador pode reelaborar suas ideias, de acordo com as deficiências 

encontradas e a avaliação do público ao longo do percurso (Wechsler, 1998).  

Mas nem sempre o produto do processo é considerado criativo, para isso ele 

precisa satisfazer a uma série de critérios. Após uma pesquisa de revisão de mais de 90 

estudos, Bessemer e Treffinger estabeleceram quatro critérios para se avaliar um 

produto criativo: novidade, resolução, elaboração e síntese (Wechsler, 1998). 

O critério “novidade” quer dizer se o produto traz contribuições únicas para a 

área e pode ser visto sob três parâmetros: o germinal, ou seja, se o produto oferece 

sugestões para futuros produtos; o original, que se refere ao produto estatisticamente 

infrequente dentro da população; e o parâmetro transformação, que se refere ao produto 

que é revolucionário e cause impacto aos princípios até então aceitos. A “resolução” é a 

capacidade de um produto atender as necessidades da população e pode ser analisado 

sob cinco parâmetros: adequação, ou seja, se o produto responde às necessidades da 
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situação; adaptação, ou seja, se o produto serve pra resolver a situação problemática; 

lógica, que se refere ao produto que atenda as normas aceitas pela população; uso, que 

se refere ao produto que tem aplicação prática; e valor, ou seja, se o produto tem valor 

para seus usuários.  Os critérios de “elaboração e síntese” estão relacionados ao 

refinamento do produto final e suas combinações com elementos distintos (Wechsler, 

1998). Eles podem ser analisados sob três parâmetros: atratividade que significa a 

capacidade do produto chamar atenção do usuário; complexidade, ou seja, se o produto 

contém elementos no mesmo nível ou em níveis diferentes; e elegância, ou seja, se o 

produto é refinado e compreensível para o seu público.  

Antes de Bessemer e Treffinger criarem em estes quatro critérios para avaliação 

do produto criativo, Mackinnon definiu, em 1978, aspectos que caracterizariam o 

produto como criativo (Wechsler, 1998). Dentre eles estão: originalidade, adaptação à 

realidade, elaboração, solução elegante e transformação de princípios antigos 

(Wechsler, 1998).  

Mas, é claro que sem o trabalho da pessoa criativa não é possível se chegar à 

realização de um produto criativo. Por isso há um grande interesse por parte dos 

pesquisadores em estudar as atitudes, comportamentos e características que podem 

auxiliar no aumento da criatividade. Um dos focos principais no estudo da pessoa 

criativa foi a iniciativa dos pesquisadores em tentar avaliar a personalidade dessas 

pessoas e traçar um perfil comum entre elas. 

Através dessa iniciativa foi possível chegar a um perfil de características comuns 

entre as pessoas criativas, aceita e utilizada atualmente pelos estudiosos. São elas: 

fluência, flexibilidade, originalidade, sensibilidade externa e interna, fantasia, 

inconformismo, independência de julgamentos, abertura a experiências, uso elevado de 

analogias e combinações incomuns, ideias elaboradas, preferência por situações de 

risco, motivação e curiosidade, senso de humor elevado, impulsividade e 

espontaneidade, confiança em si mesmo e sentido de destino criativo (Wechsler, 1998).  

A fluência é a capacidade de gerar um grande número de ideias para solucionar 

determinada questão. Esta capacidade possibilita ao individuo gerar ideias mais 

refinadas, pois se sabe que as primeiras que surgem à mente são mais simples e com o 

surgimento de mais ideias, elas vão se tornando mais inovadoras. A flexibilidade pode 

ser entendida como a capacidade de gerar ideias de diferentes categorias para solucionar 

o problema (Wechsler, 1998). A originalidade é considerada uma das características da 

criatividade, mas não é sinônimo dela. Assim ela pode ser entendida como a capacidade 
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de gerar ideias infrequentes ou incomuns dentro da população onde ela está inserida. Já 

a sensibilidade interna e externa é a descoberta de falhas nas informações adquiridas e a 

capacidade de percepção de desconforto interno. A característica fantasia pode ser 

entendida como a capacidade do indivíduo utilizar elementos da imaginação para a 

resolução de conflitos (Wechsler, 1998).  

As características abertura a novas experiências, inconformismo e independência 

de julgamentos estão ligadas a habilidade de romper com padrões antes inquestionáveis 

pela sociedade, o indivíduo acredita nas próprias ideias independentemente do que os 

outros vão achar.  O uso de analogias e combinações incomuns pode ser descrito como 

uma construção de ideias associando diversos elementos diferentes, como formas, cores 

e conceitos. Ideias elaboradas podem ser entendidas como ideias aperfeiçoadas e 

detalhadas para se chegar a um produto final mais enriquecido; essa característica exige 

trabalho e persistência para ser adquirida (Wechsler, 1998).  

A preferência por situações de risco, motivação e curiosidade possibilitam ao 

individuo a procura de soluções sem medo de fracassos e situações de risco, dessa 

forma ele se torna capaz de enfrentar as diversidades que podem vir a surgir, persistir na 

busca por novas soluções e não deixar de acreditar em suas ideias. O senso de humor 

elevado, impulsividade e espontaneidade auxiliam a pessoa no momento de associar 

elementos distintos, pois ela consegue descobrir semelhanças em coisas que outras 

pessoas acham muito diferentes entre si, e assim criar um produto único e bem 

humorado (Wechsler, 1998).  A confiança em si mesmo, em conjunto com as outras 

características ajuda o indivíduo a persistir e chegar até o fim com suas ideias. Por fim, 

a característica sentido de destino criativo pode ser definida como o sentimento de ser 

responsável por contribuir com suas ideias para a humanidade (Wechsler, 1998). 

Em suas avaliações da criatividade figural e verbal, Torrance (1966,1990; citado 

por Wechsler, 2004) avalia algumas das características citadas acima, como fluência, 

flexibilidade, originalidade, fantasia e uso de analogias. As outras características como 

senso de humor elevado, espontaneidade e impulsividade não são avaliadas diretamente 

pelos testes de Torrance, mas não deixam de estar ligadas a uma característica, avaliada 

por ele, chamada expressão de emoção; já as características abertura à experiências, 

preferência por situações de risco, motivação e curiosidade estão relacionadas com a 

característica extensão de limites, também avaliada pelos testes de Torrance.  

Além das citadas acima, outras características são avaliadas pelo Teste de 

Torrance versão verbal (Wechsler, 2004), como elaboração e perspectiva incomum; no 
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Teste de Torrance versão figural (Wechsler, 2004) as outras características avaliadas são 

movimento, perspectiva interna, uso de contexto, combinação de ideias, e títulos 

expressivos. Tais características, avaliadas pelo teste, serão explicadas na seção 

“materiais”. 

 

Personalidade: Modelo dos Cinco Grandes Fatores 

Para Trentini et al. (2009), o estudo da personalidade procura considerar o 

funcionamento psicológico do sujeito em sua totalidade, independente da linha teórica e 

ainda que o nível de análise possa variar. Para eles, a personalidade se refere às 

características das pessoas que explicam padrões de pensamentos, sentimentos e 

comportamentos; e essas características são únicas e as distinguem dos demais. Uma 

das teorias mais aceitas e importantes é o Modelo dos Cinco Grandes Fatores de 

Personalidade (CGF), também conhecido como Big Five, que propôs um consenso 

acerca da estrutura da personalidade (Silva & Nakano, 2011).  

O modelo dos CGF é considerado uma teoria explicativa e preditiva da 

personalidade humana e de suas relações com a conduta (Garcia, 2006). Esse modelo 

propõe que a personalidade é constituída por um conjunto de cinco traços da 

personalidade: Extroversão (ativo ou dominante), Socialização (agreablesness em 

inglês, socialmente agradável ou desagradável), Realização (responsável ou negligente), 

Neuroticismo (imprevisível ou estável) e Abertura para novas experiências (aberto a 

novas experiências ou desinteressado por aquilo que não diz respeito ao cotidiano). A 

denominação desses traços ainda não possui um consenso, mas as denominações citadas 

acima são as mais utilizadas atualmente (Nunes & Hutz, 2007).  

Para o modelo dos CGF para se obter um perfil da personalidade de uma pessoa 

é preciso conhecer como ela é nesses cinco traços (Garcia, 2006).Os traços da 

personalidade são características psicológicas que representam uma tendência na forma 

de pensar, sentir e agir com as pessoas, No entanto, essas tendências podem ser 

mutáveis, como produto da interação das pessoas com seu meio social (Sisto, 2007). 

Esses traços podem ser usados para resumir, prever e explicar a conduta da pessoa, 

indicando assim que a compreensão do comportamento do indivíduo está na sua 

conduta (Silva & Nakano, 2011). 

O modelo do CGF é considerado um dos mais aceitos e utilizados para avaliar a 

personalidade, pois representa uma descrição da personalidade de forma simples, 

elegante e econômica, além de possuir um grande número de evidências de sua 
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aplicabilidade e universalidade em diferentes contextos (Nunes, 2005). Muitas 

pesquisas foram realizadas para verificar a replicabilidade do modelo dos CFG em 

diferentes línguas e culturas, como, por exemplo, nos Estados Unidos, Alemanha, 

Filipinas, Turquia, Portugal, Índia, Brasil, entre outros; todos esses estudos consideram 

que o modelo pode replicado com sucesso em diferentes contextos (Nunes & Hutz, 

2007).  

No Brasil, os principais responsáveis pela criação de escalas que avaliam os 

cinco traços da personalidade propostos pelo modelo dos CGF são Nunes e Hutz. Até o 

momento existem cinco escalas aprovadas para uso em nosso país: Escala Fatorial de 

Ajustamento Emocional/Neuroticismo (Hutz & Nunes, 2001), a Escala Fatorial de 

Socialização (Nunes & Hutz, 2007), a Escala Fatorial de Extroversão (Nunes & Hutz, 

2007), Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R), originalmente desenvolvido 

por Costa e McCrae (1992) e cuja versão brasileira foi desenvolvida por Flores-

Mendoza (2008), e a Bateria Fatorial de Personalidade (Nunes, Hutz & Nunes, 2010). 

No presente estudo o traço enfatizado será o de extroversão, que está relacionado 

às formas como as pessoas interagem com as outras e indica o quão elas são 

comunicativas, falantes, ativas, assertivas (Nunes & Hutz, 2007). Além disso, refere-se 

à quantidade e intensidade das relações interpessoais, nível de atividade, necessidade de 

estimulação e capacidade de alegrar-se. Indivíduos que apresentam níveis baixos de 

extroversão tendem a serem reservados, sóbrios, quietos, independentes e indiferentes, 

mas isso não quer dizer que os introvertidos são necessariamente inamistosos, infelizes 

ou pessimistas (Nunes, 2005). Os introvertidos apenas não tendem a serem dados aos 

estados de espírito exuberantes dos extrovertidos (Costa & Wigiger, 1993; citado por 

Nunes, 2005). 

Além dos cinco traços de personalidade principais, que são básicos e 

fundamentais para descrever as diferenças entre as pessoas e explicar sua conduta, esses 

cinco traços se dividem em facetas, que não são traços primordiais da personalidade, 

mas dão informações mais detalhadas do que somente a avaliação dos cinco fatores 

principais (Garcia, 2006).  A Escala Fatorial de Extroversão (EFEx) é composta por 

quatro facetas: Nível de Comunicação, Altivez, Assertividade e Interações sociais, que 

são descritas na sessão “materiais”. 
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 Criatividade e Personalidade 

Sabe-se que muitos são os fatores que influenciam na habilidade de criar, como 

por exemplo, características intraindividuais e ambientais, que podem facilitar ou inibir 

o processo criativo (Alencar & Fleith, 2004). A personalidade está diretamente ligada 

aos fatores que influenciam a capacidade de criar, mas ainda existem poucos estudos 

que procuraram avaliar quais os traços da personalidade exercem maior influência no 

processo criativo, e se esses traços podem inibir ou facilitar no desenvolvimento deste 

processo. 

O Estudo realizado por Caraça, Loura e Martins (2000) procurou investigar 

quais características da personalidade estão mais relacionadas com a criatividade. A 

amostra foi separada em dois grupos: Criativos e Não-Criativos, sendo o grupo criativo 

composto por artistas plásticos e investigadores científicos. Foi aplicado aos dois grupos 

o inventário de personalidade NEO Revisto, que mede cinco domínios da 

personalidade: Extroversão, Neuroticismo, Abertura à Experiência, Amabilidade e 

Conscienciosidade. Os resultados mostram que há diferenças significativas entre os dois 

grupos nos domínios Extroversão e Abertura à Experiência quando os grupos não foram 

separados por escolaridade. Quando foram testados somente sujeitos com escolaridade 

superior a 17 anos, apenas o domínio Abertura à Experiência apresentou diferenças 

significativas. 

Já o estudo de Martinez e Lozano (2010), teve como objetivo investigar se há 

traços da personalidade que influenciam no desenvolvimento da criatividade. A amostra 

foi composta por 90 alunos do 1º e 3º ano de um colégio espanhol e foi dividida em um 

grupo experimental e um grupo controle. O grupo experimental foi submetido a um 

programa elaborado por Renzulli e colaboradores (1986) para melhora da criatividade. 

Durante o programa foram aplicados os instrumentos: Subteste de Expressão Figurada 

do Teste de Pensamento Criativo de Torrance, Questionário de Criatividade GIFT 1 e o 

Questionário de Criatividade para crianças (ESPQ). Os resultados mostram que a 

extroversão e a ansiedade estão diretamente relacionadas com o aumento da 

criatividade. 

Em 2011, Nakano e Castro realizaram um estudo crianças de ambos os sexos do 

6º ao 9º ano do ensino fundamental com o objetivo de identificar características da 

personalidade, presentes em pessoas com alta criatividade. Para isso foram aplicados o 

Teste de Criatividade Figural Infantil, para avaliar criatividade, e a escala Student Styles 

Questionnaire, para avaliar os traços de personalidade. Os resultados mostram que os 
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fatores extroversão e intuição são os que mais influenciam positivamente do 

desenvolvimento criativo, por outro lado os fatores introversão e sensação são os que 

mais influenciam negativamente, mostrando a influência da personalidade na expressão 

criativa.  

 

Objetivos 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar a relação de dois traços da 

personalidade, extroversão e introversão, com o processo criativo. Foram analisadas 13 

características do pensamento criativo encontradas na criatividade figurativa; e 8 

características relativas à criatividade verbal, sendo elas: Fluência, Flexibilidade, 

Elaboração, Originalidade, Expressão da Emoção, Fantasia, Perspectiva Incomum, 

Movimento, Perspectiva Interna, Uso de contexto, Combinações de ideias, Extensão de 

limites, Títulos Expressivos e  Índice Criativo Figural 1 e 2, referentes a criatividade 

figurativa; e Fluência, Flexibilidade, Elaboração, Originalidade, Expressão da Emoção, 

Fantasia, Perspectiva Incomum, Uso de Analogias e Metáforas e Índice Criativo Verbal 

1 e 2, referentes a criatividade verbal (Wechsler, 2006). 

Tal investigação visou avaliar se a manifestação do processo criativo (produto 

criativo) é relacionada a um desses dois traços de personalidade, verificando se pessoas 

introvertidas tendem a ser mais ou menos criativas que pessoas extrovertidas.  

 

Método 

 

Participantes 

O estudo contou com a participação de 20 estudantes universitários de ambos os 

gêneros, com faixa etária entre 17 e 27 anos.  

 

Materiais 

Para coleta de dados foram utilizadas a Escala Fatorial de Extroversão, EFEx, 

(Hutz & Nunes, 2007) para definir os participantes que possuem características de 

introversão e os que possuem características de extroversão; e os Testes de Pensamento 

Criativo de Torrance - versão brasileira (Wechsler, 2004), visando avaliar as 

capacidades criativas dos participantes. Antes da aplicação dos testes foi apresentado 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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Os Testes de Pensamento Criativo de Torrance – versão brasileira (Wechsler, 

2004) podem ser aplicados em pessoas com a idade mínima de 7 anos e são compostos 

por duas avaliações: a Avaliação da Criatividade por Figuras e a Avaliação da 

Criatividade por Palavras. Na avaliação figural o participante realizou três atividades 

que consistem, basicamente, em desenhar figuras a partir de formas e rabiscos, seguindo 

as instruções do examinador. Na avaliação verbal o participante realizou seis atividades 

que consistem em elaborar perguntas que expliquem a situação proposta pela atividade, 

atribuir causas e consequências, propor ideias para melhoria de produtos e realizar 

suposições. Todas as atividades têm um tempo máximo, diferente para cada uma delas, 

para serem realizadas.  

Em seus testes de criatividade (1990, 1996), adaptados e validados para a 

população brasileira por Solange Wechsler; Torrance procurou avaliar a pessoa criativa 

através de 10 características criativas presentes no teste de criatividade verbal e 15 

características criativas presentes no teste de criatividade figural. Dentre as 10 

características criativas avaliadas pelo teste de criatividade verbal estão: 

- Fluência: capacidade de gerar um grande número de ideias e soluções para um 

problema. Essa capacidade permite que ideias mais eficazes e inovadoras surjam para a 

solução de determinado problema (Wechsler, 2004). 

- Flexibilidade: é a capacidade de olhar sob diversas perspectivas para um 

problema e escolher a melhor forma para solucioná-lo. Não basta o individuo gerar um 

grande número de ideias sem saber qual será a mais adequada e eficiente para 

solucioná-lo.  

- Elaboração: é a capacidade de aperfeiçoar uma ideia, acrescentando detalhes e 

informações capazes de tornar o trabalho final mais original e criativo. Esta 

característica exige da pessoa planejamento e organização, pois elaborar uma ideia 

demanda tempo e dedicação.  

- Originalidade: é a capacidade de gerar ideias diferentes e incomuns para 

determinado grupo de pessoas ou cultura. Através desta característica a ideia tem de ser 

capaz de modificar a forma de pensar, gerar questionamentos e estimular a curiosidade 

das pessoas para que novas ideias surjam.  

- Expressão da emoção: esta capacidade é um dos grandes estimulantes para a 

formação de novas ideias. Acredita-se que a emoção exerce um poder maior sobre a 

inspiração dos criativos do que os processos cognitivos. Como é observado em 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

526 
 

inúmeras obras criativas, o artista usa de suas emoções como elementos 

complementares ao ambiente e processos cognitivos para criar suas ideias.  

- Fantasia: é a capacidade de utilizar o mundo da imaginação e sonhos para a 

criação das ideias. Muitas ideias geradas através da fantasia se tornaram inventos reais, 

além de grandes obras literárias e cinematográficas. 

- Perspectiva Incomum: é a capacidade de questionar fatos, verdades e 

informações consideradas imutáveis. A pessoa que possui uma atitude inconformista 

gera novas perspectivas e sugestões de mudança para aqueles fatos antes 

inquestionáveis. 

- Uso de analogias e metáforas: é a capacidade de estabelecer uma conexão entre 

coisas que parecem muito diferentes. Esta característica torna a ideia mais refinada e 

permite a aquele que vê a obra criativa pensar a realidade de outra forma.  

- Índice criativo verbal 1: é o conjunto das características fluência, flexibilidade, 

originalidade e elaboração. Essas quatro características são consideradas como 

indicadoras de pensamento divergente. 

- Índice criativo verbal 2 : é o conjunto das 8 características criativas verbais, 

somando as quatro características presentes no Índice criativo verbal 1 com o restante 

das características consideradas os aspectos afetivos da personalidade criativa. 

Além das características fluência, flexibilidade, elaboração, originalidade, 

expressão da emoção, fantasia e perspectiva incomum, mencionadas anteriormente, o 

teste de criatividade figural avalia oito características criativas (Wechsler,2004), que 

são:  

- Movimento: é considerada a iniciativa de buscar novas ideias, a curiosidade de 

aprender cada vez mais. Essa característica pode ser expressa fisicamente, socialmente e 

cognitivamente.  

- Perspectiva Interna: é a capacidade de encontrar aspectos escondidos na 

informação, tentando assim achar a essência do problema a ser resolvido. A perspectiva 

interna permite que o indivíduo consiga tornar consciente o seu desconforto causado 

pelas desarmonias ao seu redor. 

- Uso de Contexto: é a capacidade de olhar além da ideia principal, ou seja, 

perceber qual é o significado daquela ideia através do contexto onde ela está inserida e 

não somente o.  
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- Combinação de ideias: é a capacidade de descobrir e criar combinações entre 

elementos diferentes e assim criar um produto diferente, com associações e 

combinações que não foram feitas anteriormente.  

- Extensão de limites: esta característica está envolvida com a capacidade de ter 

a coragem para assumir riscos no momento de expor suas ideias, a fim de testar seu 

valor e superar possíveis obstáculos.  

- Títulos expressivos: esta característica avalia se a pessoa criativa consegue ir 

além do óbvio, tentando explicar a essência de sua ideia recorrendo a algo diferente do 

comum.  

- Índice Criativo Figural 1: este índice, tal como o índice criativo verbal 1, é o 

conjunto das características criativas Fluência, Flexibilidade, Elaboração e 

Originalidade.  

- Índice Criativo Figural 2: é o conjunto de todas as 13 características avaliadas 

pelo Teste de Torrance – versão figural. Este índice une as características relacionadas 

com o funcionamento cognitivo com as outras características que estão relacionadas ao 

campo afetivo. 

A Escala Fatorial de Extroversão (Nunes & Hutz, 2007) é uma escala de auto- 

relato, destinada à faixa etária de 14 a 55 anos, composta por 57 itens que descrevem 

crenças, sentimentos e atitudes associados à extroversão (Nunes, 2007). Essa escala 

avalia este traço da personalidade através de quatro facetas: Nível de Comunicação, 

Altivez, Assertividade e Interações Sociais, que estão descritas abaixo (Nunes & 

Hutz,2007). 

- Nível de Comunicação: é composta por itens que avaliam o quão 

comunicativas e expansivas as pessoas acreditam ser. Pessoas com níveis altos de 

comunicação tendem a ter mais facilidade para falar sobre si mesmas e em público. 

-Altivez: é composta por itens que descrevem pessoas que possuem uma opinião 

grandiosa sobre sua capacidade e valor. Essa faceta está relacionada à autoestima e auto 

confiança.  

-Assertividade: é composta por itens que avaliam características como 

Assertividade, Liderança, Nível de Atividade e Motivação. Pessoas com altos escores de 

Assertividade tendem a ser mais dominantes, influentes, líderes e costumam falar sem 

hesitação. Já pessoas que possuem baixos escores em Assertividade preferem manter-se 

em segundo plano e deixam que os outros falem mais e tomem decisões.  
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-Interações Sociais: é composta por itens que descrevem pessoas que preferem e 

buscam situações que possibilitam Interações Sociais, como festas e atividades em 

grupo. Pessoas com altos escores nessa faceta tendem a esforçarem-se para manter 

contato com seus conhecidos e para experenciarem emoções como alegria, amor e 

excitação. 

Ambos os instrumentos possuem evidências de validade e precisão, sendo que, 

em relação aos testes de criatividade, foram adaptados para uso no Brasil, levando em 

conta diversidades regionais e especificidades presentes no país.  

 

Procedimentos 

A amostra utilizada foi de conveniência. A coleta de dados foi realizada em uma 

sala do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos, sendo que 

o local é silencioso e não sujeito a interrupções. 

Após a seleção dos participantes, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

foi apresentado. As sessões foram individuais com duração de aproximadamente 1 hora 

e 30 minutos para a aplicação da Avaliação de Criatividade por palavras e por figuras, 

pois os testes possuem, em conjunto, um total de nove atividades que demandam um 

tempo de realização que varia de 5 a 10 minutos. O tempo de aplicação da EFEx é de 

aproximadamente 40 minutos. 

Foi realizada uma sessão para a aplicação da Escala Fatorial de Extroversão e 

para a aplicação dos Testes de Torrance – versão figural e verbal. Primeiramente, foi 

aplicado a EFEx e em seguida foram apresentados os Testes Torrance de Pensamento 

Criativo.  

 

Resultados 

As respostas de cada participante referentes aos testes que avaliam a criatividade 

e a extroversão foram pontuadas de acordo com os manuais dos instrumentos. Com os 

resultados dos participantes nos testes “Avaliação da Criatividade por Figuras” e 

“Avaliação da Criatividade por Palavras” foi possível obter o Índice criativo figural 1 

(soma dos desempenhos nas características: Fluência, Flexibilidade, Elaboração e 

Originalidade), o Índice criativo figural 2 (soma dos desempenhos nas 13 características 

analisadas pelo instrumento), o Índice criativo verbal 1(soma dos desempenhos nas 

características: Fluência, Flexibilidade, Elaboração e Originalidade) e o Índice criativo 

verbal 2 (soma dos desempenhos nas 8 características analisadas pelo instrumento). 
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Com os resultados dos participantes na Escala Fatorial de Extroversão (EFEx) 

foi possível obter os desempenhos nos quatro fatores da extroversão analisados pela 

escala: Comunicação, Altivez, Assertividade e Interações sociais. Como forma de 

verificar a relação entre os desempenhos dos 20 participantes nos testes de criatividade 

e os desempenhos na EFEx, as dimensões de criatividade foram correlacionadas às 

dimensões de extroversão, por meio da técnica de Spearman. 

 

Tabela 1. Correlações entre índices criativos e fatores de extroversão 

** Correlação significativa a 0,01 

* Correlação significativa a 0,05 

 

Na Tabela 1, observa-se que as correlações maiores encontram-se entre os 

Índices criativos verbais 1 e 2 e o fator “Comunicação”, todas de magnitude moderada. 

Por outro lado, as correlações mais fracas foram estabelecidas entre os Índices criativos 

figurais e verbais e o fator “Assertividade”. 

Também pode-se observar na Tabela 1, que há uma correlação significativa a 

0,01 entre o Índice criativo verbal 2 e o fator “Comunicação”; além de correlações 

significativas a 0,05 entre o Índice criativo verbal 1 e o fator “Comunicação” e entre os 

Índices criativos figurais 1 e 2 e o fator “Altivez”.  

De forma geral foram obtidas correlações moderadas entre os fatores 

“Comunicação”, “Altivez” e “Interações Sociais” e os índices criativos. 

 

 

 
EFEx – 

Comunicação 

EFEx - 

Altivez 

EFEx - 

Assertividade 

EFEx – 

Interações sociais 

Índice criativo 

figural 1 
0,437 0,458(*) 0,198 0,419 

Índice criativo 

figural 2 
0,401 0,496(*) 0,212 0,409 

Índice criativo 

verbal 1 
0,552(*) 0,400 0,083 0,415 

Índice criativo 

verbal 2 
0,572(**) 0,386 0,078 0,418 
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Discussão 

A presente pesquisa teve como objetivo investigar a relação entre o traço de 

personalidade extroversão e o processo criativo. Para isso foram aplicados em uma 

amostra de 20 universitários as Avaliações da Criatividade por Palavras e por Figuras 

(Wechsler, 2004) e a Escala Fatorial de Extroversão (Nunes & Hutz, 2007). A hipótese 

levantada pela autora buscou avaliar se a manifestação do processo criativo (produto 

criativo) é influenciada por este traço de personalidade, ou seja, se pessoas extrovertidas 

são mais criativas que pessoas introvertidas; conforme indicam alguns dados da 

literatura.  

Os resultados obtidos mostram que, de modo geral, há relação entre o traço de 

personalidade extroversão e a criatividade, confirmando a hipótese levantada nos 

objetivos deste estudo. Assim pode-se dizer que indivíduos mais extrovertidos tendem a 

ser mais criativos que pessoas consideradas introvertidas, nas dimensões avaliadas pelos 

instrumentos utilizados. 

De acordo com os resultados obtidos, o fator de extroversão mais envolvido com 

o processo criativo é o “Comunicação”, seguido pelo fator “Altivez”. Isto parece indicar 

que estas são características diferenciadoras dos indivíduos criativos. A relação entre a 

criatividade e o fator “Comunicação” se mostrou mais significativa entre os “Índices 

criativos verbais” do que entre os “´Índices criativos figurais”, isso pode ser explicado 

pelo fato de que o fator “Comunicação” está altamente relacionado à verbalização, 

conforme consta na descrição deste fator apontada por Nunes e Hutz (2007, p. 56):  

 

“Este fator é composto por itens que descrevem o quão comunicativas e                   

expansivas as pessoas acreditam que são. Pessoas com escores altos nessa escala 

usualmente apresentam facilidade para falar em público, tendem a falar mais 

sobre si mesmas e relatam ter facilidade para conhecer pessoas novas.”  

 

Segundo Nunes e Hutz (2007), o fator “Altivez” é composto por itens que 

descrevem pessoas que possuem uma opinião grandiosa sobre sua capacidade e valor. 

Os autores levantam a hipótese de que pessoas que apresentam altos escores neste fator 

são capazes de iniciar e manter um nível de comunicação intenso com muitas pessoas. 

Os participantes deste estudo, que apresentaram altos valores nos Índices Criativos, 

tenderam a exprimir maiores resultados no fator “Altivez”.  
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O contrário ocorreu nas correlações envolvendo o fator “Assertividade”, que 

exibiram correlações praticamente nulas. Este fator é composto por itens que descrevem 

características de liderança e nível de atividade; indivíduos muito assertivos tendem a 

falar sem hesitação, ser dominantes, enérgicos e influentes. Isto pode explicar a relação 

baixa entre criatividade e assertividade, pois o desenvolvimento do processo criativo 

envolve atitudes como concentração, elaboração da ideia e abstração, não condizendo 

com a objetividade requerida pela assertividade, que talvez não contribua para o 

processo criativo. 

Os estudos realizados por Caraça, Loura e Martins (2000), Martinez e Lozano 

(2010) e Nakano e Castro (2011), também confirmam a influência da extroversão na 

criatividade. O primeiro estudo mostrou uma diferença expressiva entre indivíduos com 

idade inferior a 17 anos no grupo dos indivíduos criativos, que obtiveram média 

superior no domínio da Extroversão (Caraça et al,2000).  

No segundo estudo (Martinez e Lozano, 2010), realizado com crianças cursando 

do 1º ao 3º do ensino fundamental, mostra que não aparecem relações consideráveis 

entre os traços de personalidade avaliados, exceto no traço extroversão que apresentou 

correlações significativas na criatividade geral e entre os itens fluência, flexibilidade, 

originalidade e elaboração.  

Já no terceiro estudo (Nakano e Castro, 2011), envolvendo crianças com idades 

entre 11 a 14 anos, os resultados demonstram que as dimensões extroversão e intuição 

são as mais relacionadas ao desempenho em criatividade em geral, enquanto as 

dimensões introversão e sensação apontaram correlações negativas com criatividade de 

uma maneira geral (Nakano & Castro, 2011).  

 

Considerações Finais 

No Brasil, atualmente, ainda existem poucos estudos analisando a relação entre a 

criatividade e os traços de personalidade, e ainda menos pesquisas envolvendo o traço 

extroversão. De certa forma, a presente pesquisa contribui para o crescimento de 

estudos na área.  

Como limitações encontradas, este estudo apresentou uma amostra pequena e 

pouco variada, sendo de apenas 20 estudantes universitários de ambos os gêneros. Por 

conta disso, não foi possível utilizar técnicas estatísticas mais apropriadas, como a 

Análise Fatorial.  
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Em eventuais estudos posteriores seria interessante investigar a influência do 

gênero na relação entre traços de personalidade e a criatividade, analisando quais traços 

de personalidade são mais influentes no processo criativo em homens e em mulheres; ou 

avaliar se a extroversão influencia mais os homens ou as mulheres na manifestação da 

criatividade.  

Ainda se tratando de estudos posteriores pode-se propor a análise da 

escolaridade na relação entre traços de personalidade e criatividade.  
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Introdução 

A adolescência é uma fase do desenvolvimento humano, compreendida dentro 

da faixa etária de 12 a 18 anos completos (ECA, 1990). Esta fase específica do 

desenvolvimento tem por característica predominante várias mudanças físicas, psíquicas 

e sociais que preparam o indivíduo para ocupar o lugar de adulto no seu contexto social. 

Dentro deste contexto destacam-se, neste estudo, evidências acerca do desenvolvimento 

cognitivo da adolescência. 

Todo o desenvolvimento humano é marcado pela interação e influência de 

diversos fatores físicos, psíquicos e sociais que atuam transformando o indivíduo. Nessa 

etapa da vida, há razoável consenso teórico no tocante ao princípio que o indivíduo, em 

todas as suas dimensões, busca alcançar o equilíbrio e a adaptação. Diante disto, o 

pensamento e seus processos de organização e maturação tem uma função muito 

importante no desenvolvimento, favorecendo a captação e a organização da realidade, 

buscando favorecer a construção de respostas eficientes na interação com o ambiente 

sociocultural. Na medida em que o indivíduo amadurece, sua forma de pensar sobre o 

cotidiano tende a favorecer interações enriquecedoras com o meio e, consequentemente, 

a continuidade de seu desenvolvimento. 

Clotier & Drapeau (2012) ressaltam que é “através do pensamento que nos 

tornamos conscientes daquilo que estamos vivenciando” (p. 86). Estes autores 

ressaltam também que na adolescência “as transformações da vida cognitiva não 

consistem em simples mudanças como outras quaisquer, mas sim no centro evolutivo da 

experiência de vida” (p. 86).  

De acordo com as considerações dos referidos pesquisadores, quatro fatores 

podem ser considerados como responsáveis pelo desenvolvimento cognitivo. São eles: 
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“maturação física, interação com o ambiente, influência do meio social e o processo de 

equilibração” (p. 92). Este último fator refere-se especificamente à equilibração 

piagetiana, considerada tendência inata do organismo para buscar adaptação e 

integração dos dados da realidade em sua compreensão do meio ambiente (assimilação), 

assim como tende a buscar compreender e se adaptar aos estímulos e imperativos de seu 

contexto (acomodação). Nestes mecanismos cognitivos, as questões psíquicas do 

indivíduo exercem bastante influência no que e como podem perceber, pensar e 

responder aos estímulos do meio. A equilibração, portanto, constitui processo onde o 

indivíduo organiza suas respostas e condutas adaptativas.  

Dentro deste contexto, o contexto escolar pode ser destacado como relevante 

influência no desenvolvimento cognitivo e psíquico, na medida em que se constitui 

como espaço de interação social para o indivíduo, assim como apresenta conteúdos que 

estimulam o desenvolvimento cognitivo e a sua forma de ver e compreender o mundo. 

Braun, Jenkins e Grigg (2006) demonstraram que estudantes de escola particular tem 

um rendimento diferenciado de estudantes advindos de escola pública. A qualidade 

desta diferença depende das variáveis utilizadas para selecionar a amostra e dos próprios 

focos de análise. Estes autores compararam o desempenho de alunos da rede pública e 

particular em matemática e leitura. Foram avaliados alunos da quarta e oitava série. Ao 

se considerar, neste estudo, o sexo, pertencimento étnico, histórico escolar, tamanho e 

localização das escolas, os alunos da escola particular apresentaram desempenho que 

superou em oito pontos os alunos do quarto ano da rede pública em matemática e, 18 

pontos em leitura, no caso de alunos do oitavo ano. No entanto, quando se comparou 

alunos e escolas com as mesmas características, os alunos da rede pública do quarto ano 

tornaram-se melhores que os da escola particular nas atividades de matemática, 

enquanto diminuiu a distância entre os alunos do oitavo ano da rede pública e particular. 

Estes dados contribuem para a concepção de que a origem escolar tem relação com 

aspectos específicos socioculturais que podem influir sobre a maturação e organização 

do pensamento dos adolescentes.  

Diversos autores do desenvolvimento cognitivo são unânimes em apontar a 

importância da família neste processo de crescimento. Fernandez (1990), Souza (1995), 

Cloutier & Drapeau (2012) são exemplos de pesquisadores que ressaltaram o fato de 

que investimento da família e envolvimento desta com a escola tende a influenciar e 

facilitar o desempenho acadêmico da criança e do adolescente. A importância e o valor 

que o estudo tem para a família pareceram determinar o investimento que esta tende a 
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fazer na escola, assim como a qualidade de interação dos pais com esse ambiente e  a 

atenção dada ao desempenho acadêmico do estudante. A escolaridade dos pais, por sua 

vez, tende a estar associada a este tipo de investimento na escola, assim como ao 

contexto sociocultural da família. 

Diante dessas evidências da relevância do contexto escolar no desenvolvimento 

infanto-juvenil, o presente trabalho objetivou examinar possíveis efeitos do contexto 

sociocultural sobre a produção de adolescentes em métodos de avaliação psicológica.  

 

Método 

 

Participantes 

O estudo foi realizado em duas cidades do interior de São Paulo: Ribeirão Preto 

e São José do Rio Preto. Estas cidades estão situadas na esfera de 180 km uma da outra, 

possuindo em comum um padrão sociocultural ligado ao agronegócio e à prestação de 

serviços, bastante frequente no território nacional.  

Os participantes foram selecionados com o objetivo de constituir uma amostra o 

mais próximo possível do que é típico para a faixa etária de 12 a 14 anos. Sendo assim, 

foram usados os seguintes critérios de exclusão: 

1. Voluntários com história recente de possíveis transtornos psicológicos e/ou 

psiquiátricos. Esta condição foi avaliada por meio de um questionário (preenchido pelos 

pais ou responsáveis) com informações breves, relativas ao histórico de desenvolvimento 

do adolescente, assim como de tratamento psicológico e/ou psiquiátrico e uso de 

remédios psicotrópicos no último ano.  

2. Voluntários com limitação cognitiva. Para avaliar o nível intelectual dos estudantes foi 

utilizada a informação referente a ausência de atraso escolar juntamente com o escore 

alcançado no Teste de Inteligência Não Verbal – INV – forma C (Weil & Nick, 1971). 

Foram aceitos na amostra os adolescentes que alcançaram, neste teste psicológico, 

resultados classificados no percentil igual ou superior a 25, isto é, compatível com a 

classificação de inteligência mínima em nível médio-inferior.  

Participaram do estudo um total de 97 estudantes de 12 a 14 anos de idade, de 

ambos os sexos (sendo 48 do sexo masculino e 49 do sexo feminino), todos voluntários 

devidamente autorizados para o estudo por seus pais ou responsáveis legais. Desse total 

de participantes, 54 adolescentes eram de duas escolas particulares de São José do Rio 

Preto (SP). Além desses, foram utilizados dados de outros 43 adolescentes de Ribeirão 
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Preto (SP), de mesmas características sociodemográficas, existentes em Banco de Dados 

do Centro de Pesquisa em Psicodiagnóstico (CPP) do Departamento de Psicologia da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto/USP, devidamente 

autorizados para o estudo e que também atendiam aos critérios presentemente 

estabelecidos de seleção de participantes. Esta amostra caracteriza-se, portanto, como 

sendo não probabilística e de conveniência. 

 

Instrumentos  

O presente trabalho é um recorte de investigação científica mais ampla que 

objetiva examinar características do funcionamento cognitivo e afetivo-social de 

adolescentes em processos considerados típicos de desenvolvimento. Envolveu, portanto, 

a utilização do Teste de Inteligência Não Verbal (INV-forma C, Weil & Nick, 1971), do 

Teste das Pirâmides Coloridas de Pfister (Villemor-Amaral, 2012) e do Método de 

Rorschach (Escola Francesa, Raush de Traubenberg, 1990), além de questionário 

informativo sobre desenvolvimento respondido pelos pais dos voluntários. 

Os instrumentos de avaliação psicológica foram aplicados e avaliados conforme 

seus respectivos manuais técnicos. Em termos de classificação dos resultados, foram 

utilizados os parâmetros normativos de Weil e Nick (1971) para o INV, de Barroso 

(2013) para o Teste de Pfister e de Japur (1982) para o Método de Rorschach. 

Apesar desses vários instrumentos, o foco do presente trabalho está nos 

resultados referentes ao desenvolvimento cognitivo. Para tanto, serão aqui considerados 

apenas algumas variáveis dos dados advindos do teste de inteligência INV, do Teste de 

Pfister e do Método de Roscahch, comparando-se seus achados em função da origem 

escolar dos adolescentes.  

 

Procedimentos 

Os participantes e seus responsáveis receberam uma carta de apresentação da 

pesquisa contendo informações sobre o processo de coleta de dados e a concordância dos 

devidos dirigentes dos estabelecimentos escolares para com a pesquisa. Foi solicitado aos 

responsáveis e adolescentes participantes que assinassem um termo de consentimento 

livre e esclarecido e que os responsáveis preenchessem um questionário sobre o histórico 

de vida do adolescente, a ser qualitativamente avaliado.  

Foram realizadas análises descritivas e inferenciais das variáveis que nos 

instrumentos aqui utilizados para avaliação psicológica são apontadas como indicadores 
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da organização do pensamento. São elas: a) no Teste INV-forma C: escores (pontos 

brutos e percentis); b) no Teste de Pfister: tempo de execução de cada pirâmide, aspecto 

formal das pirâmides e fórmula cromática; c) No Método de Rorschach: tempo de 

execução, os determinantes do tipo movimento (grande cinestesia K e movimentos 

animais kan), investimento (F%) e qualidade formal (F+%) das respostas. Nesta análise 

buscou-se verificar eventuais diferenças na produção dos adolescentes em função da 

origem escolar (pública ou particular).  

Para estas análises, foram utilizados o teste de Kolmogorov-Smirnov (para 

verificar a normalidade da distribuição dos resultados) e o teste t de Student para 

comparação dos resultados médios em cada indicador técnico. No caso de variáveis 

categóricas foi utilizado o Teste de Chi-quadrado. As variáveis que rejeitaram a 

hipótese de normalidade na distribuição dos dados foram analisadas pelo teste não 

paramétrico de Mann-Whitney. Para essas comparações estatísticas foi adotado o nível 

de significância p ≤ 0,05. Para as variáveis numéricas que apresentaram diferença 

estatisticamente significativa foi realizado também o teste de efeito de Cohen. 

 

Resultados e discussão 

 Um primeiro dado considerado relevante no presente estudo é relevante ao nível 

de estudos alcançados pelos pais dos adolescentes avaliados. Esses resultados foram 

sistematizados a partir da informação apresentada por autorrelato, no questionário 

informativo a eles enviado. A Tabela 1 apresenta os dados descritivos do nível de 

escolaridade dos pais dos adolescentes da rede pública e particular avaliados neste 

estudo. Cabe destacar que essa informação não foi captada em 10 dos 97 casos 

avaliados. 

 

Tabela 1: Escolaridade dos pais dos adolescentes em função da origem escolar. 

Nível de 

Escolaridade 

Escola Pública Escola Particular TOTAL 

f % f % f % 

Fundamental I 5 14,3 - - 5 5,2 

Fundamental II 9 25,7 3 4,8 12 12,4 

Ensino médio 12 34,3 13 21,0 25 25,8 

Superior 3 8,5 42 67,7 45 46,4 

Não informada 6 17,1 4 6,5 10 10,3 
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TOTAL 35 100,0 62 100,0 97 100,0 

 

A comparação estatística da distribuição desses dados relativos à escolaridade 

dos pais dos adolescentes avaliados apontou existir diferença estatisticamente 

significativa entre o percentual de pais da escola particular e pública com o nível 

educacional superior. No grupo de adolescentes da escola particular, o percentual de 

pais com nível superior é estatisticamente superior (p ≤ 0,001). Por sua vez, o 

percentual de pais com o nível fundamental I (completo ou incompleto) na escola 

pública foi estatisticamente superior ao grupo da escola particular (p ≤ 0,01). O 

percentual de pais com o nível fundamental II (completo ou incompleto) também se 

mostrou estatisticamente superior na escola pública em relação ao grupo de escola 

particular (p ≤ 0,008). 

Os resultados obtidos com a aplicação individual do Teste de Inteligência Não-

Verbal INV, forma C, foram sistematizados conforme referenciais normativos 

disponibilizados por Weil e Nick (1971).  

 

Tabela 2: Distribuição dos resultados brutos e ponderados do INV-forma C, em função 

da procedência escolar dos adolescentes (n=97). 

Variável 

INV 
Escola Média 

Desvio 

Padrão 

Comparação estatística 

z p 

Pontos 

brutos 

Pública  

Particular 

36,11 

42,98 

6,40 

7,23 -4,355 ≤ 0,0001 

      

Percentil 
Pública  

Particular 

58,29 

73,02 

17,61 

15,67 -3,870 ≤ 0,0001 

 

Os resultados apontam que a produção do teste INV-forma C dos estudantes da 

escola particular foram significativamente diferentes daqueles provenientes da escola 

pública, evidenciando melhor desempenho no primeiro grupo. O efeito Cohen calculado 

para esta diferença foi de 0.90, ou seja, sinalizador de diferença que pode ser 

considerada ampla, reforçando a diferenciação entre os indivíduos em função de sua 

origem escolar. 

É importante ressaltar que este teste tende a medir um tipo de raciocínio que 

implica em construção do conhecimento acumulada a partir de experiência e do próprio 
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aprendizado, sensível, desse modo, a elementos da estimulação ambiental. Os resultados 

aqui apresentados dimensionam, além da adequada capacidade e desenvolvimento 

cognitivo de todos os adolescentes avaliados (critério para sua inclusão no estudo), o 

efeito do contexto sociocultural sobre o funcionamento lógico exigido nesse tipo de 

prova. Notou-se que adolescentes oriundos da escola particular, com mais estímulos e 

possivelmente maior investimento familiar neste tipo de aprendizagem, obtiveram 

resultados estatisticamente superiores nessa prova psicológica. Estes dados fortalecem 

os achados obtidos por Braun, Jenkins e Grigg (2006). 

O Teste das Pirâmides Coloridas de Pfister apresenta indicadores do 

desenvolvimento cognitivo em algumas de suas variáveis, a saber: tempo total de 

construção de cada pirâmide (PI, PII, PIII), fórmula cromática (compreendendo o 

algoritmo de Constância Absoluta, de Constância Relativa, de Variabilidade e de  

Ausência). No Método de Rorschach as variáveis analisadas foram: tempo latência da 

resposta (TL), tempo de reação médio (TR), tempo total de respostas (TT), o 

investimento e a qualidade formal de respostas (F% e F+%), as respostas movimento 

humano (K) e movimento animal (kan), assim como a soma das pequenas cinestesias. 

Os resultados descritivos e a comparação estatística dessas variáveis compõem a Tabela 

3 . 

 

Tabela 3: Resultados descritivos e inferenciais das principais variáveis indicativas do 

desenvolvimento cognitivo no Teste de Pfister e Rorschach em função da origem 

escolar (n=97). 

Teste Variável 

 

Origem 

escolar 
Média 

Desvio 

Padrão 

Comparação estatística 

z t p 

        

 

 

P 

F 

I 

S 

T 

E 

R 

PI-tempo total 
Pública  

Particular 

122,57 

164,08 

47,44 

63,84  -3,604 ≤0,000 

       

PII-tempo 

total 

Pública  

Particular 

96,69 

138,10 

25,93 

56,81 -4,106  ≤0,000 

       

PIII-tempo 

total 

Pública  

Particular 

93,77 

128,90 

28,26 

50,64 -3,516  ≤0,000 

       

Constância 

Absoluta 

Pública  

Particular 

4,57 

2,90 

3,06 

2,52 -2,788  ≤0,005 

       

Constância 

Relativa 

Pública  

Particular 

2,43 

2,59 

1,83 

1,58 -0,714  0,475 
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Variabilidade 
Pública  

Particular 

1,94 

2,45 

2,07 

2,03 -1,393  0,163 

       

Ausência 
Pública  

Particular 

1,06 

1,85 

1,68 

1,88 -2,587  ≤0,010 

        

 

 

 

 

 

 

R 

O 

R 

S 

C 

H 

A 

C 

H 

 

TL médio 
Pública  

Particular 

16,11 

26,90 

17,92 

23,78 -3,024  ≤0,002 

       

TR médio 
Pública  

Particular 

27,68 

44,44 

20,24 

46,58 -3,561  ≤0,000 

       

Soma TT 
Pública  

Particular 

513,40 

754,40 

338,71 

410,79 -4,342  ≤00,000 

       

F% 
Pública  

Particular 

43,54 

47,66 

22,42 

14,17  -0,980 0,332 

       

F+% 
Pública  

Particular 

67,30 

74,36 

24,28 

16,27 -1,463  0,143 

       

Soma K 
Pública  

Particular 

1,60 

1,48 

1,73 

1,40 -0,004  0,997 

       

kan 
Pública  

Particular 

3,23 

2,17 

2,87 

1,57 -1,277  0,202 

       

Σ pequenas 

cinestesias 

Pública  

Particular 

3,57 

2,67 

3,06 

2,08 -1,166  0,244 

 

Um dos indicadores da produtividade nestes métodos de avaliação psicológica é 

o ritmo da sua produção. O tempo que gasta na execução de cada pirâmide e, 

consequentemente na execução da atividade proposta, aponta tanto o seu nível de 

envolvimento com a tarefa, quanto a sua possibilidade de suportar a mobilização afetiva 

desencadeada pelo material do teste (F. Villemor-Amaral, 1978). Foi possível notar que 

o tempo total despendido para construir cada uma das três pirâmides do Pfister foi 

significativamente maior nos estudantes da escola particular do que no grupo da escola 

pública. Este resultado pareceu se associar ao ritmo da produção no Método de 

Rorschach, que também se mostrou estatisticamente maior nos adolescentes da escola 

particular, sugerindo possibilidade de maior envolvimento e dedicação desses 

estudantes com as tarefas propostas podendo, consequentemente, elaborar respostas 

mais detalhadas e aprimoradas para estes testes de avaliação psicológica.  
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Apesar destas evidências apontadas pelo tempo de execução dos dois métodos 

projetivos, no Rorschach, as variáveis F% e F+% (que apontam o investimento formal 

no percepto, assim como a qualidade deste investimento) não evidenciaram esta 

diferença de forma estatisticamente significativa na produção dos dois grupos de 

adolescentes. No Pfister, as variáveis categóricas que correspondem a análise do aspecto 

formal das pirâmides, assim como a classificação da formula cromática, também foram 

avaliados por meio do teste Chi-quadrado. A análise do aspecto formal das pirâmides do 

Pfister não apresentou diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos. A 

fórmula cromática, por sua vez, apresentou valores estatisticamente superiores no 

algoritmo de Constância Absoluta no grupo de adolescentes da escola pública. Este 

grupo também apresentou uma diferença estatisticamente significativa nas fórmulas 

cromáticas classificadas como amplas. O grupo que frequenta as escolas da rede pública 

atingiram valores superiores ao grupo da escola particular nas fórmulas cromáticas 

amplas. Estes resultados sugerem também menor envolvimento e menor elaboração nas 

escolhas cromáticas dos adolescentes da rede pública, aspecto este fundamental nesta 

tarefa.  

Não foi encontrada nenhuma associação significativa entre os resultados do INV 

e as variáveis indicadoras da organização do pensamento dos métodos projetivos 

utilizados neste estudo. Esse tipo de dado tem sido encontrado em outras investigações 

da área, o que merece a devida e cautelosa análise em termos de possíveis inferências a 

respeito do funcionamento cognitivo dos adolescentes. 

A organização e maturação cognitiva dependem de muitos elementos, como 

desde o início apontado no presente trabalho. Nesse momento, a partir dos atuais 

achados empíricos, torna-se relevante ressaltar a sensibilidade dos instrumentos de 

avaliação psicológica utilizados para avaliar e discriminar aspectos afetivos como 

envolvimento e interesse pelas tarefas propostas, bem como sobre as possibilidades e os 

estilos próprios de resolvê-las, sempre ponderando que compõem resultados de grupos 

de indivíduos, portanto apenas tendências, passíveis de novas investigações. Há 

evidências de que o contexto sociocultural (aqui representado pela escola frequentada 

pelo adolescente) pode influenciar de forma bastante importante a produção dos 

adolescentes nestes testes de avaliação psicológica, sendo essencial que este contexto 

seja considerado na utilização destes instrumentos em suas diferentes aplicações clínicas 

e de pesquisa, para adequada interpretação de seus resultados. 
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Introdução 

 O abuso sexual, um dos maiores problemas de saúde pública na atualidade, é um 

grande desafio para todos os profissionais envolvidos na situação (Monteiro, 2008). Ato 

de extrema violência que pode atingir pessoas de qualquer classe social, idade, religião 

e cultura, causando geralmente muito sofrimento às vítimas (Pfeiffer & Salvagni, 2005). 

Tal violência, quando praticada contra crianças e adolescentes, tem se dado no contexto 

familiar, na maioria das vezes (Kaplan, Sadock & Grebb, 1990; Cunha, 2009; Gontijo 

et. al., 2010). 

A Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção a Infância e à 

Adolescência (ABRAPIA), considera como abuso, aquela situação em que um adulto 

sustentado em uma relação de poder, utiliza-se de uma criança ou adolescente para 

gratificação sexual. Para tanto, pode realizar desde a “manipulação da genitália, mama 

ou ânus, exploração sexual, voyeurismo, pornografia, exibicionismo e até o ato sexual 

com ou sem penetração, com ou sem violência física.” (ABRAPIA, 2002, p. 8). 

 Praticado principalmente por pessoas com quem a vítima tem uma relação de 

carinho, confiança e amor (Baptista, França, Costa & Brito, 2008; Pfeiffer & Salvagni, 

2005) é designado como abuso intrafamiliar. A criança ou adolescente, acreditando que 

o que ocorre é demonstração de afetividade (Gontijo & Hueb, 2012; Pfeiffer & 

Salvagni, 2005), se torna presa fácil, sendo seduzido com grande facilidade (Gobbetti, 

2000). 

 Há de se destacar a presença de benefícios secundários a facilitar o 

envolvimento de crianças e adolescentes em relações sexuais abusivas no contexto 

familiar. O abusador, em geral gratifica sua vítima com presentes, ou a coloca em uma 

posição diferenciada dos demais membros da família, levando-a a se sentir como se 

fosse especial por ter sido a escolhida pelo agressor (Gobbetti, 2000; Pfeiffer & 

Salvagni, 2005). Normalmente, a pessoa abusada apenas entende que se trata de uma 
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violência quando descobre a reprovação social ao perceber que tal atividade não ocorre 

com os demais conhecidos e, quando ao tentar reagir, dá-se início às ameaças de 

agressões psicológicas e/ou físicas por parte do abusador (Pereira, 2009; Lima & 

Alberto, 2012).  

 Em geral os sentimentos mais comuns nas vítimas costumam ser medo, culpa, 

vergonha e dúvida, pois muitas vezes quando tentam contar para alguém o que está 

acontecendo não lhe dão crédito, fator que dificulta a denúncia do abuso (Pereira, 2009). 

No Brasil as estatísticas estão longe de espelhar a realidade atual (Vasconcelos, Ferreira, 

Oliveira, Siqueira & Pinheiros, 2010), visto que este tema ainda é considerado tabu e na 

maioria das vezes é encoberto pelo silêncio petrificante de familiares (Pereira, 2009). 

 O conhecimento deste fato não é recente, mas na atualidade ainda é difícil para 

os envolvidos o abordarem. Freud (1913/1996), em Totem e Tabu, já atentava para a 

proibição do incesto, considerado princípio fundamental de convivência entre as 

pessoas. Para ele a proibição tinha como origem o desejo que o incesto suscita no 

homem e a culpa expressa em decorrência do desejo recalcado. A lei serve, então, 

apenas para proibir os homens de cometer o que seus instintos por natureza desejam. 

Porém é responsabilidade de todos da família, evitar o incesto, não só de um sujeito que 

se torna o agressor, pois o relacionamento sexual incestuoso é apenas o sintoma de uma 

família incestuosa que possui uma dinâmica complexa e tem como principais 

características a confusão e não diferenciação das funções familiares (Gobbetti, 2000). 

De acordo com Ude (2008), em famílias em que ocorre o abuso sexual as fronteiras 

geralmente encontram-se mal definidas, os papéis de cada membro não são claros e as 

figuras se confundem. 

 Importante apontar que a adolescente pode ser novamente vitimizada devido aos 

percalços jurídicos, visto que assim que o incesto é denunciado, vítima e abusador 

devem ser separados. Muitas vezes quem é institucionalizada é a adolescente, enquanto 

o abusador fica solto, à espera do julgamento do processo criminal. A vítima, nesse 

momento, pode ficar bastante confusa e ambivalente, sentindo-se ao mesmo tempo 

culpada e abandonada (Dias, 2006). 

 O sentimento de culpa tem sido considerado uma das principais consequências 

do abuso sexual e alguns estudos têm refletido sobre o assunto. Estudo realizado por 

Sant'Anna e Baima (2008), mostra que os únicos sintomas citados por vítimas como 

presentes na época do abuso foram culpa e medo. Verificaram também que o sentimento 

de culpa foi o sintoma psíquico mais identificado, sendo citado em todos os casos 
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analisados, o que faz os autores acreditarem que "esse sentimento parece estar na base 

da dinâmica psíquica das vítimas e da estruturação dos demais sintomas" (Sant'anna & 

Baima, 2008, p. 739). 

 A partir disso é possível perceber que o abuso sexual intrafamiliar tem grande 

impacto na vida de crianças e adolescentes, podendo produzir efeitos devastadores no 

psiquismo e desestabilizar a estrutura familiar da vítima (Azevedo, 2001). Desta forma, 

considera-se importante aprofundar na questão do sentimento de culpa, uma vez que 

vários estudos mostram esse sentimento como consequência do abuso sofrido, podendo 

a culpa internalizada levar a situações graves como tentativa de suicídio, autoagressão, 

depressão e anorexia, e quando externalizada pode resultar em comportamentos 

delinquentes e antissociais (Azevedo & Guerra, 1993/2000). 

 Percebendo-se a complexidade acerca do tema do abuso sexual intrafamiliar e 

das sérias consequências para as vítimas adolescentes, a presente pesquisa teve como 

objetivo investigar as manifestações do sentimento de culpa em adolescentes vítimas de 

abuso sexual intrafamiliar, bem como verificar as demais conseqüências decorrentes 

desse sentimento. 

 

Método 

 Como se trata de um estudo com sujeitos vulneráveis, antes de ser submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (CEP-

UFTM), pelo qual foi aprovado sob o parecer de número 2676, o projeto inicial foi 

analisado e então aprovado pelo Juiz de Direito da Infância e da Juventude do município 

onde se desenvolveu o estudo.  

 Para participar da pesquisa tomou-se como critérios de inclusão, serem 

adolescentes do sexo feminino, com idade entre doze e quinze anos, serem vítimas de 

abuso sexual intrafamiliar, e terem sido atendidas pela psicóloga do Conselho Tutelar 

entre Julho de 2012 e Julho de 2013. Considerou-se, neste estudo, como abuso sexual 

intrafamiliar as relações de caráter sexual envolvendo um adulto e uma adolescente, 

podendo haver entre eles laços de consanguinidade ou de afinidade e responsabilidade, 

inseridas dentro do contexto familiar. 

 Realizaram-se reuniões com a psicóloga do Conselho Tutelar, a fim de se ter 

acesso aos prontuários das adolescentes, para selecionar aquelas que se adequassem aos 

critérios de inclusão delimitados. Após a identificação dos prontuários as adolescentes e 

suas cuidadoras foram convidadas a colaborar com a pesquisa sendo informadas acerca 
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do objetivo do estudo, assim como sobre os procedimentos a que as participantes seriam 

submetidas. Houve dificuldade quanto à aceitação em participar do estudo, fato bastante 

compreensível, principalmente devido à dor psíquica vivenciada pelas vítimas. De vinte 

e três adolescentes contatadas que se adequavam aos critérios, apenas cinco consentiram 

participar da pesquisa. 

 Desta forma, assim que o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

era compreendido e posteriormente assinado pelas adolescentes e suas responsáveis, o 

dia, horário e local para a realização de uma entrevista individual semi estruturada era 

agendado. Após cada entrevista foi aplicado o Procedimento Desenho-Estória Temático 

(DE-T), aquele em que se pede que a pessoa faça um desenho sobre o tema delimitado. 

No nosso estudo o tema foi: "desenhe como imagina ser uma adolescente vítima de 

abuso sexual". Terminado o desenho, a adolescente era estimulada a contar uma estória 

e dar um título ao desenho produzido. 

Após a coleta de dados, foi realizada a transcrição na íntegra de todas as 

entrevistas e produções do DE-T, de forma a dar tratamento qualitativo aos dados 

(Minayo, 2007; Turato, 2003). Posteriormente, realizou-se a análise de conteúdo das 

informações obtidas nas entrevistas (Bardin, 1979/2002) enquanto que as unidades de 

produção do DE-T foram interpretadas sob o referencial de Tardivo (2011), a qual 

salienta que o DE-T favorece a compreensão de como uma pessoa significa determinada 

situação que vive ou já viveu. A fundamentação teórica que subsidiou a análise dos 

dados partiu das contribuições da psicanálise, categorizando-os em quatro grandes 

grupos denominados: manifestação de culpa, omissão do abuso, impulsos destrutivos e 

mecanismos de defesa do ego. 

 

Resultados e Discussão 

Com o intuito de preservar o sigilo as adolescentes foram designadas pelos 

nomes fictícios de Ana, Maria, Raissa, Antônia e Adriana. Todas apresentavam entre 12 

anos e 13 anos na época da coleta de dados. 

Ana foi abusada dos sete aos 12 anos pelo próprio pai, Maria foi abusada dos 10 

aos 11 anos pelo namorado da prima e pelo namorado da avó, Raíssa sofreu um único 

episódio de abuso praticado pelo padrasto da prima aos 12 anos, Antônia também sofreu 

um episódio de abuso realizado pelo filho do padrasto aos sete anos e Adriana foi 

abusada pelo tio durante três meses, aos 13 anos. 
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A primeira categoria designada "Manifestação de Culpa" sustenta-se na questão 

de que várias pesquisas (Araújo, 2002; Azevedo & Guerra, 1989, 1993/2000; Dias, 

2006; Furniss, 1993; Habigzang et al, 2008a, 2008b; Kaplan et.al., 1990; Koshima, 

2003; Sant'Anna & Baima, 2008; Torma Pietro & Yunes, 2008) têm mostrado que o 

sentimento de culpa é uma das mais graves consequências emocionais resultantes da 

interação abusiva, principalmente se essa foi incestuosa e durou por muito tempo 

(Furniss, 1993). Contudo, a maioria dos estudos apenas cita a questão da manifestação 

de culpa nas vítimas e não aprofunda nesse assunto, o que torna este estudo 

diferenciado. 

Das cinco adolescentes entrevistadas, três apresentaram em seus discursos a 

presença do sentimento de culpa, como é aqui exemplificado na fala de duas delas:"eu 

quero jogar a culpa pra cima de alguém que não seja eu. É...pra não ficar pensando 

que foi minha culpa, porque eu deixei porque eu quis" (Raíssa); "Eu pensava que elas ia 

falar que eu me oferecia. Tipo assim, que estava acontecendo esse tempo todo era 

porque eu queria, mas eu num gostava. É porque ele me ameaçava" (Maria). 

A partir das expressões verbalizadas pelas adolescentes é possível perceber que a 

culpa está intimamente relaciona da ao receio de não lhes darem crédito e ao medo que 

sentem de acharem que elas consentiram com o abuso ou se ofereceram e se insinuaram. 

Além disso, percebe-se que elas têm a necessidade de justificar o abuso e esclarecer que 

não fizeram por vontade própria, mas sim porque foram, de alguma forma, ameaçadas. 

Mas de onde surge essa culpa, pergunta-se. Sabe-se que os desejos e fantasias 

sexuais infantis das crianças envolvem-se nas relações sexuais incestuosas e atuam 

como a principal causa do sentimento de culpa (Gobbetti, 2000), principalmente por 

esses desejos e fantasias não serem claros, provocando, assim, profunda confusão de 

sentimentos (Furniss, 1993). Esses desejos não surgem do nada, porém são vivenciados 

e se desenvolvem a partir da relação com a pessoa que lhes presta os primeiros 

cuidados.  

Essa atividade de afeto e cuidado constitui para a criança uma fonte contínua de 

geração do prazer sexual, que se inicia por meio da estimulação das zonas erógenas de 

seu corpo. Se a pessoa cuidadora, que na maioria das vezes é a mãe, atende a criança 

com um sentimento que traz de sua própria sexualidade, coloca o bebê na posição de 

objeto sexual, o que pode despertar nele a pulsão sexual (Freud, 1905/2006). 

Desta forma, no ato do incesto, as fantasias são reavivadas e se tornam fonte de 

sofrimento, pois elas saem do campo do pensamento e partem para o campo do real, 
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levando a vítima a inconscientemente culpabilizar-se e identificar-se com o agressor, o 

que reforça seu sofrimento (Cromberg, 2001/2012). Ferenzci (1933) acredita que a 

culpa sentida pela vítima se dá pela identificação com a culpa que o abusador sente, o 

qual transmite esse sentimento à adolescente. 

Assim, é comum que a vítima comece a pensar que tem participação ativa na 

relação incestuosa, o que acarreta forte sentimento de vergonha e culpa (Furniss, 1993). 

O sentimento de vergonha também foi identificado nas expressões  das adolescentes, 

como é observado no relato de Ana: "Não, eu não tive coragem de contar pra minha 

mãe, porque eu tinha muita vergonha",referindo-se à vergonha que sentia e sente em 

contar sobre o abuso, principalmente para as pessoas mais próximas. 

Para Freud, não apenas os atos praticados são passíveis de culpa, mas também os 

desejos que não são realizados, visto que estes não podem ser escondidos do superego. 

Assim, não apenas as más ações levam ao sentimento de culpa e à necessidade de 

punição, mas também as más intenções (Freud, 1929/1996). Portanto, acredita-se que a 

culpa esteja ligada não apenas as ações, mas às fantasias que existem no imaginário das 

adolescentes, as quais são enfatizadas quando a violência se concretiza. 

Percebe-se também que o abusador, na maioria das vezes, manipula de forma 

perversa as suas vítimas por meio de ameaças de que se os delatarem as pessoas não lhe 

darão crédito ou de que se o fizerem irão desestruturar a família constituída. Isso ocorre 

para que elas se sintam culpadas, levando a incrementar a culpa, que apesar de ser 

inerente ao ser humano, passa a acentuar-se nas vítimas (Koshima, 2003). De acordo 

com Azevedo e Guerra (1989) a manifestação de culpa pode, ainda, levar as vítimas a 

desenvolverem outras consequências como, dificuldades de adaptação afetiva, 

interpessoal e sexual. 

Além disso, pode haver a estigmatização, um dano secundário, devido à 

acusação por parte dos pais e da família (Furniss, 1993). Embora nas entrevistas 

realizadas neste estudo não tenha sido identificada acusação dos familiares, observa-se 

certa pressão realizada pela mãe de Antônia sobre o motivo pelo qual esta permitiu que 

ocorresse o abuso, como se verifica na fala: "Assim...eu penso em ser culpada, porque 

minha mãe falou um dia pra mim: 'Porque você deixou?...que num sei o quê, que você 

não devia conversar com esse menino', aí eu me senti culpada". Portanto, mesmo a mãe 

não acusando claramente a filha, a pergunta proferida é entendida como um julgamento 

moral, causando-lhe o sentimento de culpa. 
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Dias (2006) acredita que um dentre vários motivos para a vítima se sentir 

culpada é a mãe colocar, de alguma forma, a responsabilidade na filha devido ao abuso. 

A autora diz que é comum a mãe projetar a culpa em sua filha como meio de livrar-se 

da própria culpa por não ter agido de acordo com o seu papel de mãe protetora. Deste 

modo, muitas mães desenvolvem o ciúme e hostilidade, adotando uma postura de 

rivalidade com a filha e podem acusá-la de ser responsável pelo ocorrido (Pfeiffer & 

Salvagni, 2005). 

É importante lembrar que nem sempre o sentimento de culpa aparece no 

discurso de forma clara e direta, mas sim camuflado com outros sentimentos como a 

raiva, o nojo e a confusão com relação ao que aconteceu (Koshima, 2003). Portanto, é 

possível que duas das cinco adolescentes que não apresentaram de forma explícita o 

sentimento de culpa, possam senti-lo e o expressem camuflado com outros sentimentos. 

A segunda categoria nomeada de "Omissão do abuso" foi identificada na fala das 

cinco entrevistadas, que pode ser exemplificada pelas seguintes expressões: "Eu falava 

mãe, tenho uma coisa pra te contar, aí ele já me olhava assim e eu tinha que inventar 

outra coisa. Eu tentava contar pras minhas tias, mas também não conseguia" (Ana); 

"É, porque ele também falou assim que se minha mãe perguntasse do trem roxo era pra 

eu inventar uma desculpinha, aí eu peguei inventei, falei que tinha batido o pescoço na 

pia,[...]" (Antônia). 

Percebe-se que além da violência própria do abuso sexual, as adolescentes ainda 

tinham que inventar outras histórias para os familiares não perceberem o que estava 

acontecendo ou então tinham que se calar. Desta forma não havia a revelação do abuso 

ou esta acontecia tardiamente, quando a adolescente já tinha sofrido por muito tempo. 

Mesmo nos casos em que as adolescentes foram abusadas uma vez, elas omitiram o 

abuso por algum tempo. Raíssa conseguiu relatar o ocorrido após uma semana, mas 

ainda assim a revelação se mostrou angustiante, uma vez que expressou tal fato na 

produção do DE-T ao dar o título "A menina em dúvida se ela falava para os pais dela 

sobre isso". 

O momento da revelação, então, pode se configurar como um trauma adicional 

para a adolescente e sua família, pois a pessoa que ouve enfrenta o desconforto da 

dúvida e de como irá se posicionar (Tralli, 2012). Para Araújo (2002), as vítimas vivem 

uma situação traumática e conflituosa, permeada por diferentes sentimentos, como 

culpa, vergonha, ignorância e tolerância (Kaplan et.al., 1990), e normalmente têm medo 

de revelar o abuso, com receio de que não acreditem nelas ou as considerem culpadas. 
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Portanto, há uma relação próxima entre o sentimento de culpa, anteriormente explícito, 

e a omissão do abuso. 

Os relatos das cinco adolescentes parecem indicar que a principal causa que as 

levaram a omitir o abuso era a sensação de perigo decorrente das ameaças feitas pelo 

agressor, como expressa Ana: "[..].ele falava assim que se nóis contasse ele sabia quem 

era nossos tio preferidos, que até soltava pipa com a gente, aí ele falava que se a gente 

contasse pra eles, eles iam chamar lá o povo do PCC e pegar as armas dele e matar 

meus tios." ou como se vê na fala de Maria: “Sempre que ele ia fazer isso ele me 

trancava no quarto até o tempo dele ir lá na  cozinha pegar uma faca, ele falava 

que ia me matar se eu gritasse, se eu fizesse  alguma coisa, ele ameaçava matar 

minha família, meu pai, todo mundo.” 

 Depreende-se, por este estudo, que a relação entre agressor e adolescente é 

caracterizada pelo exercício do poder, domínio do adulto e principalmente pelo segredo 

que este lhe impõe, por meio de ameaças explícitas, corroborando com a literatura 

(Furniss,1993), que aponta que a vítima, bastante amedrontada pode se acomodar à 

situação abusiva, retardando a revelação.Segundo Araújo (2002), o agressor também se 

beneficia da conivência ou cegueira da mãe e dos outros membros da família para que o 

abuso seja omitido. A cegueira dos familiares pode ser entendida como o mecanismo de 

defesa da negação em que a pessoa bloqueia certas impressões sensoriais do mundo 

externo, a fim de se proteger das consequências dolorosas da realidade (Laplanche & 

Pontalis, 2001). 

 A terceira categoria "Impulsos Destrutivos" abarcou a questão de como as 

participantes lidaram com a ansiedade decorrente do abuso sofrido. A ansiedade, 

segundo Freud (1926/2006), desenvolve-se automaticamente quando a psique é 

assaltada por uma afluência de estímulos demasiadamente grande para ser dominada ou 

descarregada, sendo que estes estímulos podem ser de origem externa ou interna. 

Assim, sabe-se que o abuso sexual é sentido como um estímulo demasiadamente grande 

para ser entendido e elaborado pelas adolescentes. 

 Nas falas de três adolescentes destacaram-se os impulsos autodestrutivos, como 

em: "Passa assim na minha cabeça assim ó, tipo que eu vou ficar doida, vou ficar 

alucinada, vou ficar no hospício. Aí eu penso em pular da ponte e me matar" (Ana); Eu 

ficava guardando aquilo só pra mim, era ruim. Dava vontade de me matar" (Maria); 

"Igual na época... antes de acontecer isso comigo, eu tinha as unha perfeitinha, depois 

que eu comecei a comer, porque na época que aconteceu isso comigo eu descascava a 
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minha mão aqui assim tudo"(Antônia). Já na fala de Raíssa observou-se a 

predominância do impulso heterodestrutivo quando ela diz: "É... porque no começo eu 

tava revoltada, professor falava comigo eu brigava, minha mãe falava comigo eu 

brigava..." 

 Com relação aos relatos das adolescentes e a literatura sobre o assunto (Azevedo 

& Guerra, 1993/2000), percebe-se que é muito comum que vítimas de abuso sexual 

tenham o desejo de cometer o suicídio (culpa internalizada) ou comportar de forma 

autodestrutiva, assim como tendem a se relacionar de modo agressivo com o outro 

(culpa externalizada). 

Segundo Cohen (1993), as vítimas podem perceber o abuso como um 

equivalente mental da morte biológica, que é sentida como uma aniquilação interna das 

estruturas psíquicas, o que as impede de crescer e de modificar a vida mental.  

 A vítima sente, então, que o corpo foi destruído, uma vez que há de fato um 

objeto externo que a invade contra sua vontade, podendo levá-la a ter condutas 

mutiladoras e autoaniquiladoras com tendências suicidas (Braun, 2002). Aponta-se, 

ainda, que as vítimas ficam mais propensas aos distúrbios de comportamentos e ao 

isolamento social, o que reforça a ideia de que as consequências do abuso sexual são 

diversas e seus efeitos físicos e psicológicos podem ser devastadores e perpétuos 

(Kaplan et. al., 1990).  

 Estudo realizado por Azevedo e Guerra (2000) reforça o resultado encontrado 

nesta pesquisa, visto que destaca a idealização e/ou tentativas de suicídio e a fixação em 

ideias de morte como dificuldades de adaptação afetiva identificadas em crianças e 

adolescentes vítimas de abuso sexual intrafamiliar. De acordo com as autoras essas 

ideias de morte e suicídio podem ser sintomas de depressão, o que pode ser decorrente 

de sentimentos de culpa e auto desvalorização das vítimas. 

 Deste modo, tais sentimentos, além de desencadear sérias consequências como a 

tentativa de suicídio ou outras formas de auto destrutividade, podem gerar atitudes 

delinquentes como pequenos crimes, fugas e comportamento antissocial. Ressalta-se, 

então, novamente, a importância de se destacar a manifestação de culpa nas vítimas, 

pois consequências sérias como as tendências suicidas podem ser decorrentes desse 

sentimento. 

 A ansiedade, contudo, também tem a função de possibilitar ao ego o controle ou 

a inibição dos desejos ou impulsos instintivos que pareçam ser perigosos. Possui, 

portanto, uma função importante ao desenvolvimento normal, pois o ego produz a 
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ansiedade como um sinal de perigo e como auxílio do princípio de prazer é capaz de 

controlar os impulsos perigosos, o que é chamado de defesa do ego (Brenner, 1975).  

 Segundo Laplanche e Pontalis (2001), o termo defesa diz respeito ao conjunto 

das manifestações de proteção do eu contra as agressões internas e externas, que são 

suscetíveis a gerar fontes de excitação, bem como de serem fatores de desprazer. As 

diversas formas de defesa costumam ser denominadas mecanismos de defesa do ego e 

estes não são exclusivos da patologia, mas contribuem também para o ajustamento e o 

equilíbrio da personalidade (Chvatal, Böttcher-Luiz & Turato, 2009). 

 Portanto, a quarta categoria "Mecanismos de Defesa do Ego" refere-se às formas 

que as adolescentes conseguiram de se defender contra as agressões internas e externas 

que vivenciaram, destacando-se os mecanismos que mais apareceram nas falas e 

desenhos das participantes, que foram: projeção e repressão. Dentre as defesas 

utilizadas, a que se mostrou mais nítida foi a projeção. Sabe-se que esta se refere ao 

sujeito eliminar de si e atribuir ao outro, seja este pessoa ou objeto do mundo externo, 

qualidades, sentimentos, desejos e mesmo “objetos” que ele recusa ou não conhece em 

si mesmo (Laplanche & Pontalis, 2001). 

 Escolheu-se a produção de Maria (Figura 2) para exemplificar o mecanismo de 

projeção, identificado em todas as adolescentes:  "Ela acha que, que ela é mais feia, 

que ela é pior que todo mundo, tem...às vezes ela... às vezes ela tem nota ruim enquanto 

essas outras alunas tem nota boa. Isso aqui é tipo as menina na escola." 

 

  Figura 1:Produção do DE-T de Maria 
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 Notou-se que a utilização da projeção pelas adolescentes facilitou que elas 

falassem sobre si e sobre as questões traumáticas do abuso, uma vez que ao criarem 

estórias referentes à produção pictórica projetaram elementos seus com maior 

espontaneidade e menor resistência. A técnica projetiva levou as participantes a 

liberarem a criatividade e projetarem suas realidades pessoais, o que seria mais difícil de 

ser revelado apenas pela linguagem verbal.   

 O mecanismo de defesa da repressão foi o segundo mais identificado nas 

participantes e pode ser evidenciado nas seguintes falas: "Ele me tacou em cima do sofá 

e ele tava com arma. Me mandou deitar e ficar calada. Aí eu fiquei deitada e cobri 

minha cara e aí eu num sei mais nada" (Raíssa); "Foi num dia que ele foi dormir lá, aí 

ele pegou, tampou minha boca e fez o que fez... na época eu tinha uns 8, 9 ano, por aí. 

Eu num sabia de nada" (Antônia). É também possível perceber o mecanismo da 

repressão em Adriana, pois a adolescente demonstrou muita dificuldade de lembrar-se 

dos fatos com exatidão e de falar sobre eles. 

 A repressão, segundo Laplanche e Pontalis (2001) é definida como uma 

operação psíquica que tende a  fazer  desaparecer  da  consciência  um  conteúdo 

desagradável, que pode ser uma ideia, afeto, desejo, emoção. O mecanismo de repressão 

é usado a fim de excluir do campo da consciência alguma ideia perturbadora, que no 

caso desse estudo foi a ideia de como foi o abuso e o que o agressor fez com a 

adolescente, corroborando com a pesquisa de Gobbetti (2000), que acredita que há a 

ação do mecanismo de defesa do indivíduo para inibir e/ou distorcer as lembranças dos 

fatos. Por isso, quando as participantes falam que "aí eu num sei de nada" ou que "o 

abusador fez o que fez" elas evitam pensar e reviver a angústia de ser vítima de uma 

violência tão brutal e traumática.  

 Por fim, apreende-se que a dor do trauma a que as vítimas de abuso sexual 

intrafamiliar foram subjugadas é um processo longo e delicado, que precisa ser 

verbalizado e elaborado para que elas consigam sentir-se acolhidas e compreendidas no 

meio em que se inserem. Isso pode ser notado no presente estudo pelas seguintes falas 

das adolescentes quando questionadas como se sentiam ao final das entrevistas: "Eu tô 

melhor, num sei porque não, mais eu to. Tô me sentindo mais leve, porque num falo pra 

ninguém, porque tudo que você conta as pessoa sai falando pra todo mundo, aí eu num 

falo nada pra ninguém" (Raíssa); "Tô me sentindo aliviada, porque é mais uma pessoa 

que eu contei e confiou em mim" (Antônia). 
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 Portanto, embora este seja um tema difícil de ser pesquisado e trabalhado com as 

vítimas devido à sua extrema delicadeza, concluiu-se que apenas ter um espaço voltado 

para as participantes, bem como uma escuta atenta e acolhedora, gerou certo alívio. 

Ressalta-se, então, a importância de estudos como esse para quebrar a barreira do 

silêncio que cerca o assunto, contribuindo para que outras adolescentes não sejam 

vítimas de abuso sexual intrafamiliar. 

 

Considerações Finais 

 A partir da análise realizada nesse estudo percebeu-se a importância do 

entendimento do sentimento de culpa, visto que este esteve presente na maioria das 

adolescentes e foi de grande influência na estruturação das demais consequências. 

Entendeu-se que esse sentimento está intimamente relacionado ao receio que as 

adolescentes têm de as pessoas as julgarem como se elas tivessem se insinuado e/ou 

consentido com o abuso e isso se dá devido a incapacidade de compreensão acerca dos 

próprios desejos e fantasias sexuais infantis, normalmente presentes no decorrer do 

desenvolvimento, que ao se concretizarem quando brutalmente envolvidas nas relações 

sexuais incestuosas, provocam o desencadeamento do sentimento de culpa.  

Além disso, os abusadores utilizaram da manipulação para que as vítimas se 

sentissem ainda mais culpadas, o que fez com que elas tivessem distorções perceptivas e 

emocionais com relação ao abuso. Todas as adolescentes relataram ter omitido o abuso 

inventando histórias para os familiares não perceberem o ocorrido ou então se calavam, 

retardando a revelação. É possível afirmar que isso ocorreu devido aos sentimentos de 

culpa, vergonha, ignorância e tolerância das vítimas que se viam sem saber o que fazer, 

pois eram ameaçadas constantemente pelos agressores, bem como tinham medo de que 

as considerassem culpadas.  

Foi possível identificar também nas adolescentes impulsos auto e 

heteroagressivos, uma vez que o abuso sexual sofrido foi sentido por elas como um 

estímulo demasiadamente grande para ser entendido. Assim, percebeu-se nas 

participantes a manifestação da intenção suicida ou outra forma de autoagressão por 

medo de enlouquecerem ou porque diziam saber que nunca iriam esquecer o que 

sofreram. Além disso, também se identificou nas adolescentes a consequência de se 

relacionar com o outro de modo agressivo. 

Os mecanismos de defesa do ego mais utilizados pelas participantes foram a 

projeção e a repressão. Notou-se que as adolescentes projetaram suas histórias de vida e 
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do abuso sem muita resistência, o que foi facilitado pela técnica utilizada, favorecendo a 

expressão das situações que foram fonte de grande sofrimento. Já o mecanismo da 

repressão foi bastante usado pelas adolescentes como forma de evitar pensar e reviver a 

angústia de terem sido vítimas de abuso sexual por pessoas que eram vistas por elas 

como fontes de amor e carinho.  

 Destaca-se, com esse estudo, que o abuso sexual ocorre na maioria das vezes 

dentro de casa, longe dos olhos de todos, o que torna necessário o comprometimento 

geral da população no sentido de trazer à tona esse tema para que seja discutido e 

combatido por diversos setores da sociedade. Além disso, sabe-se que esse estudo não 

esgota toda a complexidade do assunto e, portanto, novas pesquisas e estudos mostram-

se necessários para que sejam produzidos novos conhecimentos e para que mais pessoas 

tenham acesso à informação, a fim de que crianças e adolescentes tenham direito a uma 

vida protegida de qualquer violência. 

 

Referências  

Araújo, M. F. (2002). Violência e Abuso Sexual na Família. Psicologia em estudo, 7(2), 

1-13. 

Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção a Infância e à Adolescência. 

(2002). Abuso Sexual – mitos e realidade (3a ed.). Petrópolis: Autores & Agentes 

& Associados. 

Azevedo, E. C. (2001) Atendimento Psicanalítico a crianças e adolescentes vítimas de 

abuso sexual. Psicologia Ciência e Profissão, 21(4), 66-77. 

Azevedo, M. A. & Guerra, V. N. A. (Orgs.) (1989) Crianças Vitimizadas: a síndrome 

do pequeno poder. São Paulo: Iglu. 

Azevedo, M. A. & Guerra, V. N. A. (Orgs.) (2000) Infância e Violência Doméstica: 

fronteiras do conhecimento. São Paulo (SP): Cortez. (Obra original publicada em 

1993). 

Baptista, R. S., França, I. S. X., Costa, C. M. P. & Brito, V. R. S. (2008). Caracterização 

do abuso sexual em crianças e adolescentes notificado em um Programa Sentinela. 

Acta Paulista de Enfermagem, 21(4), 602-608.  

Bardin, L. (2002). Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal: Edições 70. 

Braun, S. (2002). A violência sexual infantil na família: do silêncio à revelação do 

segredo. Porto Alegre: Age. 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

557 
 

Brenner, C. (1975). Noções Básicas de Psicanálise: introdução à psicologia 

psicanalítica. (3a ed.). Rio de Janeiro: Imago. 

Chvatal, V. L. C., Böttcher-Luiz, F. & Turato, E. G. (2009). Respostas ao adoecimento: 

mecanismos de defesa utilizados por mulheres com síndrome de Turner e variantes. 

Revista de Psiquiatria Clínica. 36(2), 43-47. 

Cohen, C. (1993) O incesto: um desejo. São Paulo: Casa do Psicólogo. 

Cromberg, R. U. (2012). Cena Incestuosa: abuso e violência sexual. São Paulo: Casa do 

Psicólogo. (Obra original publicada em 2001). 

Cunha, E. P. (Org.) (2009). Caderno do agente: enfrentamento à violência sexual 

infanto-juvenil nos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e região metropolitana de 

Belo Horizonte. Belo Horizonte: PROEX UFMG. 

Dias, M. B. (2006). Incesto: um pacto de silêncio. Revista CEJ, (34), 11-14. 

Ferenczi, S. (1949). Confusion of the Tongues Between the Adults and the Child (The 

Language of Tenderness and of Passion). International Journal of Psycho-Analysis, 

30, 225-230. 

Freud, S. (2006). Inibições, Sintomas e Ansiedade. Obras Psicológicas Completas: 

Edição Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago. (Obra original publicada em 

1926). 

Freud, S. (2006). Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade. Obras Psicológicas 

Completas: Edição Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago. (Obra original 

publicada em 1905). 

Freud, S. (2006). Totem e tabu. Obras Psicológicas Completas: Edição Standard 

Brasileira. Rio de Janeiro: Imago. (Obra original publicada em 1913). 

Freud, S. (2006). O Mal Estar na Civilização. Obras Psicológicas Completas: Edição 

Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 2006. (Obra Original publicada em 

1929). 

Furniss, T. (1993). Abuso sexual da criança: uma abordagem multidisciplinar. (M. 

Veronese, Trad.). Porto Alegre: Editora Artes Médicas. 

Gobbetti, J. G. (2000). Incesto e saúde mental: uma compreensão psicanalítica sobre a 

dinâmica das famílias incestuosas. Dissertação de Mestrado, Faculdade de 

Medicina da USP, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

Gontijo, D. T., Alves, H. C., Paiva, M. H. P., Guerra, R. M. R. & Kappel, V. B. (2010). 

Violência e Saúde: uma análise da produção científica publicada em periódicos 

nacionais entre 2003 e 2007. Physis Revista de Saúde Coletiva, 20(3), 1017-1054. 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

558 
 

Gontijo, D. T. & Hueb, M. F. D. (2012). Impacto da Violência Sexual Infantojuvenil: 

conhecer para intervir. In H. H. Iwamoto, R. M. R. Isobe, D.T. Gontijo, (Orgs.). 

Triângulo Mineiro no enfrentamento à violência sexual infantojuvenil - Expansão 

do PAIR Minas: Múltiplos Olhares. (p. 35- 45) Uberaba: UFTM. 

Habigzang, L. F., Hatzenberger, R., Corte, F. D., Stroeher, F., Koller, S. H. (2008a). 

Avaliação de um modelo de intervenção psicológica para meninas vítimas de abuso 

sexual. Psicologia: Teoria e Pesquisa. 24(1), 67-76.  

Kaplan, H., Sadock, B. & Grebb, J. (1997). Problemas relacionados ao abuso ou 

negligência. In H. Kaplan & B. Sadock, (Orgs.), Compêndio de Psiquiatria (7a 

ed.). (pp. 738-744). Porto Alegre: Artes Médicas. 

Koshima, K. (2003). Palavra de criança. In G. Gadelha & H. Barbosa (Orgs.), 

Construindo uma história: Tecnologia social de enfrentamento à violência sexual 

contra crianças e adolescentes (p. 133-144). Salvador: CEDECA.  

Laplanche, J.&Pontalis, J. B. (2001). Vocabulário de psicanálise. São Paulo: Martins 

Fontes. 

Lima, J. A. & Alberto, M. F. P. (2012). Abuso sexual intrafamiliar: as mães diante da 

vitimação das filhas. Psicologia & Sociedade, 24(2), 412-420. 

Minayo, M. C. S. (2007). O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 

(10a ed.). São Paulo: Hucitec. 

Monteiro, L. (2008). Abuso sexual de crianças e adolescentes: quebrando tabus. 

Recuperado em 2008, de http://www.observatoriodainfancia.com.br/IMG/ pdf/doc-

231.pdf. 

Pereira, L. M. (2009). Violência Sexual Doméstica contra crianças e adolescentes: uma 

proposta multidisciplinar de atendimento. In CRAMI (Org.), Abuso Sexual 

Doméstico: atendimento às vítimas e responsabilização do agressor. (3a Ed, pp. 

15-39). São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNICEF. 

Pfeiffer, L. & Salvagni, E. P. (2005). Visão Atual do abuso sexual na infância e 

adolescência. Jornal de Pediatria, 81(5), 197- 204.  

Sant'anna, P. F. & Baima, A. P. S. (2008). Indicadores clínicos em psicoterapia com 

mulheres vítimas de abuso sexual. Psicologia, Ciência e Profissão, 28(4), 728-741.  

Tardivo, L. S. L. P. C. (2011). O Procedimento de desenhos-estórias (D-E) e seus 

derivados: fundamentação teórica, aplicações em clínica e pesquisas. In A. E. V. 

Amaral, B. S. G, Werlang, (Orgs.), Atualizações em Métodos Projetivos para 

Avaliação Psicológica. (pp. 287-304), São Paulo: Casa do Psicólogo. 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

559 
 

Torma Pietro, A.; Yunes, M. A. M. (2008). Considerações Jurídicas e psicossociais 

sobre o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Ambito Jurídico, 11(58).  

Tralli, M. P. (2012). Mãe e filha na família incestuosa: a composição de um estranho 

lugar afetivo. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Uberlândia, 

Uberlândia. 

Turato, E. R. (2003). Tratado de metodologia da pesquisa clínico-qualitativa. 

Petrópolis: Editora Vozes. 

Ude, W. (2008).  Enfrentamento da Violência Sexual Infanto- Juvenil e Construção de 

Redes Sociais: produção de indicadores e possibilidades de intervenção. In E. P. 

Cunha, E. M. Silva, M. A. G. C Giovanetti (Orgs.), Enfrentamento à violência 

sexual infanto-juvenil: Expansão do PAIR em Minas Gerais. Belo Horizonte: 

UFMG. 

Vasconcelos, K. L., Ferreira, A. G. N., Oliveira, E. N., Siqueira, D. D. & Pinheiro, P. N. 

C. (2010). Características da violência sexual sofrida por crianças assistidas por um 

programa de apoio. Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste, 11(1), 38-47.  

  



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

560 
 

Obesidade na adolescência e sua significação na percepção corporal 

 a partir de oficinas expressivas 

 

Vanesca Bueno Yokota  

Universidade de Taubaté 

Paulo Francisco de Castro  

Universidade de Taubaté e Universidade Guarulhos 

Apoio: PIC/Unitau – Programa de Iniciação Científica da Universidade de Taubaté. 

 

 

Introdução 

 A VIGITEL agrega informações colhidas por meio de pesquisa realizada por 

inquérito telefônico que monitora os fatores de risco e proteção para doenças crônicas 

não transmissíveis. Os dados são divulgados no site do Ministério da Saúde, com 

periodicidade anual. A conclusão dos dados de 2011, afirma que a situação atual de 

homens e mulheres com sobrepeso e obesidade nas capitais, encontra-se em uma 

situação preocupante (Brasil, 2011). 

O comer para o ser humano é o resultado da união de fatores fisiológicos, 

emocionais, simbólicos e socioculturais, e a seleção dos alimentos que são ingeridos 

dependem de diversos agentes de natureza fisiológica e psicológica que são integrados 

pelo sistema nervoso central. O que determina “quando” vamos comer, o apetite “do 

que comer” e a saciedade do “quanto comer” é a fome, mas pessoas que apresentam 

distúrbios alimentares possuem uma relação emocional com a comida, suas 

necessidades deixam de ser apenas fisiológicas (Fonseca et al., 2001). 

Serrano (2010) faz uma relação entre obesidade e problemas emocionais em 

adolescentes, e afirma que a insatisfação corporal e baixa autoestima decorrentes do 

excesso de peso podem levar à ansiedade, depressão, compulsão e bulimia. Segundo 

Stenzel (2002), as preocupações relacionadas ao engordar são características dos 

adolescentes, independente de apresentarem ou não problemas de peso. Isso ocorre 

devido à representação social negativa criada ou reproduzida pelo adolescente, como a 

exclusão social, o individualismo, as assimetrias nas relações, entre outros. O 

relacionamento social do adolescente está baseado na relação inclusão/exclusão e, de 

acordo com esses critérios, a condição corporal magreza/obesidade passa a ter a função 
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inclusão/exclusão nesse meio social, passando a definir papéis, a impor limites, e até 

mesmo a revelar capacidade ou incapacidade.  

 Foi Schilder, em 1935, quem formulou o conceito de imagem corporal dentro do 

entendimento da esfera do comportamento normal. O autor definiu imagem corporal 

como sendo a configuração do corpo humano formulado na mente, ou seja, a imagem 

corporal é resultado do modo como o corpo se apresenta ao sujeito e o modo pelo qual o 

sujeito experimenta o corpo psicologicamente (Saur & Pasian, 2008).   

 O interesse pelo corpo do outro e suas ações com relação a esse corpo é um fator 

importante na aquisição da imagem corporal, o modelo postural e a imagem corporal 

tem ligação com o corpo do outro. O processo de identificação faz com que partes do 

corpo alheio sejam apropriadas pelo sujeito, e por meio desse processo é incorporado 

pelo sujeito (Schilder, 1935 citado por Saur & Pasian, 2008). 

 

Método 

 A pesquisa foi realizada com doze adolescentes, com idade entre 11 a 17 anos, 

com o diagnóstico de obesidade ou sobrepeso de qualquer tipo, confirmado por médicos 

e nutricionistas. Não foi considerado critério de exclusão o nível socioeconômico, 

escolaridade ou sexo dos participantes. 

 Para a realização do presente trabalho foram utilizados os seguintes 

instrumentos: Teste do Desenho da Figura Humana (DFH) com sistema de avaliação 

proposto por Machover (1978) e dez oficinas terapêuticas, compreendendo estratégias 

com desenhos (carvão, giz de cera, lápis e tintas), além de modelagem em argila. Todos 

envolvendo a representação de si, de forma livre ou de forma dirigida pela 

representação dos desenhos. Em cada sessão, os adolescentes realizavam observação 

por meio de espelhos e se seguia a representação de si por meio das técnicas expressivas 

indicadas, após a execução dos desenhos ou da modelagem, abria-se espaço para 

discussão sobre as produções e sobre os sentimentos e pensamentos gerados em cada 

atividade. 

O desenho da figura humana pode ser utilizado em diagnósticos psicológicos 

com o objetivo de determinar o nível intelectual do sujeito, ou com o objetivo de 

estabelecer a relação do sujeito com o próprio corpo. No caso de investigação da 

personalidade, é um teste projetivo que se refere simbolicamente a um conteúdo 

consciente ou inconsciente do EU (Paín, 1992). 
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Van Kolck (1984) afirma que, de forma geral, o grafismo pode ser usado como 

forma de comunicação, funcionando como expressão do desenvolvimento geral. 

Segundo a autora, além do desenho possuir um valor terapêutico, possui um lugar de 

destaque no diagnóstico psicológico, e mostra-se como um instrumento importante, 

sendo empregado para avaliar desenvolvimento mental e aptidões específicas. Os 

aspectos projetivos do desenho possibilitam-nos identificar os componentes mais 

profundos e inconscientes porque seu conteúdo simbólico é menos reconhecido pelo 

sujeito. 

Em relação ao adolescente, a autora, afirma que o desenho assume um aspecto 

“secreto”, sendo comum esconder do adulto sua produção gráfica. A autora explica que 

os desenhos possuem características diferentes e afirma que as produções gráficas 

realizadas durante um exame psicológico podem ser agrupadas em quatro grandes 

conjuntos, distribuídos entre dois extremos, sendo o das situações muito estruturadas e 

as que apresentam uma estrutura mínima.  

Para Van Kolck (1984), a imagem corporal é dinâmica, por isso pode ser 

destruída e reconstruída, esse processo é mais evidenciado na adolescência, esse caráter 

dinâmico traz mudanças em relação à si mesmo e também em relação ao outro. Cobra 

(2007), afirma que os desenhos são instrumentos fundamentais para uma avaliação 

psicológica, porque o desenho do adolescente está ligado ao seu teor de organização 

simbólica. 

 Oficinas Terapêuticas: a partir do desenho é possível observar a evolução 

perceptiva e o desenvolvimento mental ao mesmo tempo em que expressa o mundo 

vivido pela criança e sua personalidade (Anzieu, 1986). As técnicas projetivas têm 

como características apresentar as instruções de aplicação de uma forma mais ampla, 

com mais estímulos e de forma menos estruturada, facilitando ao indivíduo a expressão 

de sua subjetividade. Essa técnica é um instrumento de avaliação psicológica e permite 

que o terapeuta apreenda características não observáveis do sujeito (Vagostello & 

Tardivo, 2008). 

O material produzido pelos sujeitos é considerado uma produção inconsciente, 

com um significado latente (defesas, conflitos, desejos) oculto por representações 

manifestas (desenhos, respostas). Desta forma, a interpretação deste material é 

fundamentado na psicanálise freudiana e nas obras originadas desta (Hammer, 1991; 

Arzeno, 1995). 
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A linguagem plástica e outras expressões corporais são técnicas usadas nas 

terapias expressivas e facilitam o autoconhecimento auxiliando a solução de conflitos 

emocionais (Oliveira, 2008). Segundo Jordão (1999, citado por Cupertino 2008, p. 150): 

“As oficinas terapêuticas expressivas podem desenvolver no indivíduo esse caráter de 

inserção, de produção, de sonho, de recuperação de sua alma”. Alessandrini (2004) 

explica que o processo que se forma em um espaço feito de possibilidades permite que o 

sujeito disponibilize sua energia psíquica na constituição de uma nova forma. O 

desenho e a pintura favorecem a evocação de imagens que se relacionam com o desejo 

de criar.  

 O sujeito que precisa resgatar algo em sua saúde integral beneficia-se do 

trabalho arteterapêutico, que complementa outras ações voltadas à saúde. Esse trabalho 

pode ser realizado com os mais diversos públicos em qualquer momento de seu ciclo 

vital (Allessandrini, 2010). 

 Segundo Chiesa (2004), a técnica de modelagem com argila é constituída pela 

etapa do conhecimento do material, ao qual a autora chama de contato. O sujeito entra 

em contato, portanto poderá amassar, bater e jogar a argila. O objetivo é que o sujeito 

perceba a mudança do material conforme ele entra em contato com suas mãos, poderá 

também entrar em contato com sensações, emoções e imagens adormecidas.  Em 

seguida, pede-se que o sujeito feche os olhos e entre em contato com a forma que 

deverá surgir do barro (argila).  

 

Resultados e discussão 

 

Tabela 1. Idade dos adolescentes 

 Primeira aplicação DFH Segunda aplicação DFH 

Idade N Masc Fem N Masc Fem 

11-12 anos 6 3 3 1 2 1 

13-14 anos 4 2 2 5 1 3 

15-16 anos 1 - 1 2 - 1 

17 anos 1 - 1 - - - 

Total 12 5 7 8 3 5 

 

Verifica-se que a amostra na primeira aplicação do instrumento foi composta por 

12 pessoas, sendo a maioria de meninas. A faixa etária varia entre 11 e 17 anos, com 
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uma maior frequência entre 12 e 14 anos. A amostra da segunda aplicação foi composta 

por oito sujeitos, ou seja, quatro sujeitos desistiram do projeto. A amostra com o qual 

foi realizado a segunda aplicação do instrumento foi composta por cinco meninas e três 

meninos. 

 

Dados observados no Desenho da Figura Humana - DFH 

 Foram destacados para a análise apenas os itens que demonstraram diferenças 

entre a primeira aplicação e a segunda aplicação do teste, todos foram interpretados a 

partir dos dados propostos por Machover (1978) e Van Kolck (1981, 1984). 

O significado geral da resistência baseia-se em uma atitude negativista e de 

oposição, a negação pode assumir significados como intensa inferioridade da pessoa, 

que se sente muito inadequada para arriscar-se à imperfeição e ao julgamento. Na 

primeira aplicação do instrumento, quatro sujeitos apresentaram resistências, sendo que 

desses, apenas um sujeito não completou a figura, ou seja, a grande maioria (N=8) não 

apresentou resistências. Na segunda aplicação, não se observou traços ou 

comportamentos de resistência em nenhum sujeito. A resistência está associada a um 

conflito que poderá expressar-se de várias maneiras, inclusive quando o sujeito não 

completa a figura, questiona muito antes de iniciar o desenho ou quando desenha em 

primeiro lugar o sexo oposto. Acredita-se que as oficinas tiveram uma plena aceitação 

por esses adolescentes, pois nenhum sujeito apresentou resistências na segunda 

aplicação do teste, indicando que as vivências subjetivas ocorridas a partir das oficinas 

podem ter influenciado na maior possibilidade de exposição dos conteúdos dos 

participantes. 

Aos pormenores relaciona-se tudo o que o indivíduo insere no desenho, exceto o 

corpo e a roupa essencial, na primeira aplicação seis sujeitos, apresentaram abundância 

de pormenores em seus desenhos, tal aspecto foi observado em um sujeito na segunda 

aplicação. A abundância em geral de pormenores pode representar característica 

obsessivo-compulsiva que, diante da diminuição de sua ocorrência, pode indicar que a 

participação nas oficinas representou diminuição dos aspectos obsessivos compulsivos 

dos adolescentes.  

Quanto aos indicadores de conflitos tem-se que na primeira aplicação do 

instrumento, observou-se que cinco sujeitos apresentaram correções e retoques em seus 

desenhos, que diminuiu para uma ocorrência na segunda aplicação, esse item é 

interpretado como insatisfação e insegurança sendo indício de agressividade, esse 
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progresso pode estar associado às aplicações das oficinas terapêuticas desenvolvidas no 

tempo entre uma aplicação e outra, que podem ter gerado diminuição da insatisfação e 

insegurança. 

No trabalho de Almeida, Loureiro e Santos (2002), as representações gráficas de 

pessoas obesas sugeriram a presença de sinais de ansiedade, insegurança e sentimentos 

de inadequação, mas o mesmo trabalho apresenta dados que mostram que a 

agressividade é percebida de maneira mais significativa entre mulheres não obesas. A 

pesquisa realizada por Silva e Lange (2010) sobre obesidade em mulheres adultas, 

afirma que existe um traço de agressividade em mulheres obesas por serem fortemente 

discriminadas pela sociedade, e/ou pela falta de atitude em assumir a própria obesidade, 

o que se torna um fator de insucesso pessoal e social.  No trabalho de Almeida, Loureiro 

e Santos (2002), onde avaliaram mulheres morbidamente obesas e mulheres não obesas 

por meio do Desenho da Figura Humana, observou-se que mulheres obesas apresentam 

sentimento de subestima em maior grau do que mulheres não obesas. Venturini (2000), 

em seu estudo com crianças caracterizou as famílias de crianças obesas e a percepção 

dos familiares e das crianças sobre sua imagem corporal, percebeu prejuízo nestes 

sujeitos com relação ao contato com o outro, na autoimagem, além de sentimentos de 

inadequação com relação ao ambiente. 

O cabelo representa a esfera geral da sexualidade, necessidades sexuais e 

possivelmente vitalidade sexual. Cinco sujeitos na primeira aplicação e três sujeitos na 

segunda desenharam cabelos compridos, além disso, quatro adolescentes na primeira 

aplicação e um na segunda apresentaram cabelos bem cuidados nos desenhos, entendido 

como sensibilidade social, interesse em uma aparência social aceitável. As oficinas 

terapêuticas foram realizadas de modo estruturado, pois tiveram como objetivo discutir 

aspectos da autoimagem, essa diminuição na apresentação dos cabelos bem cuidados 

pode estar relacionado ao trabalho realizado, indicando maior aceitação da aparência 

dos adolescentes. 

Quatro sujeitos na primeira aplicação apresentaram sombreamento nos cabelos, 

diminuindo a ocorrência para um na segunda, pode-se interpretar como certo conflito de 

virilidade, mas também, possível ansiedade com relação aos próprios pensamentos ou 

fantasias. 

Sarwer, Wadden e Foster (1998), que pesquisaram a satisfação corporal de 79 

mulheres, sugerem que a percepção subjetiva que uma pessoa tem sobre seu corpo pode 

ser mais importante do que a realidade objetiva de sua aparência. Outro estudo que 
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aponta para esta mesma direção foi desenvolvido por Cardoso e Carvalho (2007), onde 

as autoras estudaram a avaliação psicológica de crianças acompanhadas em programa 

de atenção multiprofissional à obesidade e verificaram que controle, ansiedade e 

desenvolvimento emocional encontram-se na média em relação à população geral. 

Corrobora também com essa pesquisa, o estudo de Cataneo, Carvalho e Galindo (2005), 

que investigaram variáveis psicológicas como locus de controle, autoconceito, 

ansiedade, maturação cognitiva e emocional e problemas comportamentais em crianças, 

e concluíram não haver maiores proporções de problemas emocionais em crianças 

obesas, entretanto a pesquisa de Mishima (2007), que investigou as características 

psicodinâmicas de crianças obesas, encontrou um resultado diferente, concluindo que 

crianças obesas apresentam características como imaturidade, dependência, passividade 

e baixa autoestima.  

Os dedos são pontos reais de contato, três sujeitos na primeira aplicação 

desenharam dedos sem a palma da mão, o que foi interpretado como realização infantil. 

Tal característica não foi observada na segunda aplicação, assim as oficinas expressivas 

podem ter auxiliado nos resultados obtidos, revelando maior maturidade nos indivíduos.  

Quanto ao item ombros, três sujeitos na primeira aplicação e um na segunda 

desenharam ombros pequenos, e foi interpretado como sentimento de inferioridade e/ou 

inadequação. Dois sujeitos na primeira aplicação e cinco sujeitos na segunda 

desenharam ombros proporcionados e interpretou-se como expressão flexível e bem 

balanceada de poder interno. A mudança observada pode estar relacionada ao trabalho 

de oficinas terapêuticas desenvolvidas com os sujeitos, permitindo flexibilidade após a 

vivência em grupo.  

A cintura representa a divisão entre as duas zonas do tronco: superior e inferior, 

tem-se que quatro sujeitos na primeira aplicação e um na segunda representaram esse 

item com o desenho de um cinto comum, interpretado como controle e racionalização 

da tensão representada pela divisão do corpo em zonas (quanto mais elaborado o cinto, 

maior tendência em converter a tensão em formas estéticas e próprias da expressão). 

Essa diminuição da apresentação no item pode estar relacionado às oficinas 

terapêuticas, a racionalização da tensão e do controle pode ter diminuído por conta da 

expressão vivenciada durante o período. 

A pesquisa de Sarmento, Schoen-Ferreira, Medeiros e Cintra (2010), que avalia 

os sintomas emocionais e comportamentais em adolescentes obesos, afirma que o 

convívio com a família, quando esta é obesa e/ou aceita a condição, favorece o 
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comportamento psicologicamente saudável. O trabalho de revisão de literatura de Segal, 

Cardeal e Cordás (2002), afirma que associações simplistas entre obesidade e presença 

de psicopatologia não se mostraram adequadas em sua pesquisa. Essa característica 

sugere a partir da interpretação do item sapatos com detalhes, porém a pesquisa de Saur 

(2007) encontra um resultado diferente, afirmando que  sujeitos obesos apresentaram  

menos sapatos com detalhes em seus desenhos. 

As pernas mantêm a estabilidade do corpo, representam contato com o ambiente 

(compartilham com os braços), suportam e equilibram o corpo, tornam possível a 

locomoção, compartilham com a região inferior do tronco, na esfera sexual, a recusa em 

desenhar o corpo abaixo da cintura ou, então, indicação muito sumária da região das 

pernas representam perturbação sexual aguda e foi apresentada por um sujeito, descrito 

no quadro como omissão simples. Três sujeitos na primeira aplicação desenharam 

pernas finas, interpretadas como inadequação para conseguir independência pessoal. O 

fato de nenhum sujeito ter apresentado a característica na segunda aplicação do 

instrumento, pode estar relacionado com as vivências experenciadas durante as oficinas 

expressivas, revelando maior adequação pessoal. 

Porém, Cardoso e Carvalho (2007), encontraram resultados na média em relação 

à maturidade emocional e vulnerabilidade emocional em crianças com obesidade. A 

pesquisa de Mishima (2007), afirma que há um prejuízo da doação materna e paterna, o 

que acarreta um sentimento de não haver para essa criança um lugar no mundo, sendo 

que essas mães apresentaram características de dependência em relação ao outro. A 

pesquisa de Silva e Lange (2010) afirma que mulheres obesas desencadeiam aspectos 

psicológicos devido a um vínculo mãe-filho mal resolvido na primeira infância. O 

trabalho de Travado, Pires, Martins, Ventura e Cunha (2004) teve como objetivo, 

caracterizar e avaliar psicologicamente pacientes obesos candidatos à cirurgia bariátrica, 

apresenta um resultado semelhante ao desta pesquisa, apesar  de  não encontrar 

correlação entre obesidade e perturbação psicopatológica, revelou algumas alterações de 

personalidade sugestivas de instabilidade psicológico, salientando a personalidade 

compulsiva. 

Seis sujeitos na primeira aplicação e dois na segunda apresentaram em seus 

desenhos sapatos com detalhes, o que interpretou-se como característica obsessivo-

compulsiva. A melhora apresentada pelo grupo pode estar relacionado com as 

atividades aplicadas nesse intervalo. 
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Dados observados nas oficinas 

 As oficinas sobre expressão da autoimagem foram compostas por uma série de 

três atividades, onde os sujeitos mediante a explicação: “desenhe algo que represente 

você”: produziram três desenhos, o primeiro desenho foi realizado com carvão, o 

segundo desenho com giz de cera, e para o terceiro desenho foi utilizado tintas plásticas. 

Cada oficina aconteceu com um período de uma semana de distância. A oficina 

expressiva em carvão foi a primeira da série, e as outras aconteceram 

subsequentemente.  

 A oficina em carvão apresentou muitos desenhos simbólicos e figuras humanas 

(ou partes da figura humana) com vários símbolos ou dizeres. A oficina com giz de cera 

apresentou vários desenhos monocromáticos ou partes da figura humana (cabeça 

principalmente), enquanto a oficina realizada com tintas plásticas apresentou figuras 

humanas completas e uma maior variedade no uso das cores que aumentou em 40% em 

relação à oficina anterior. Outro diferencial foi o desenho do sol, que não se observou 

em desenho algum na oficina com giz de cera, mas foi indicado em um desenho da 

oficina em carvão e em cinco desenhos da oficina com tintas.  

 Na oficina desenho com giz de cera, três sujeitos apresentaram em seus 

desenhos, pessoas com os braços voltados para trás do corpo, e segundo Van Kolck 

(1984) pode significar fuga do contato, rejeição ou mesmo atitude primitiva como 

necessidade de controlar a expressão de impulsos agressivos ou hostis.  

 Dois sujeitos desenharam apenas uma cabeça como representação de si, e 

interpretou-se conforme sua representação geral: centro de localização do próprio eu, o 

poder intelectual, o domínio social, o controle dos impulsos, e junto com os traços 

fisionômicos, expressa as necessidades sociais e o contato. A cabeça desenhada 

apresenta um tamanho muito grande, ocupando toda área do papel, interpretou-se como 

aspirações intelectuais, agressividade e afirmação, e/ou dores de cabeça ou outros 

sintomas psicossomáticos, frustração das aspirações intelectuais, ênfase na fantasia e 

mesmo indício de paranoia e narcisismo (Van Kolck, 1984).  

Na oficina desenho com tintas plásticas, observou-se destaque no uso das cores. 

A cor expressa afetos, emoções e sentimentos, e são revelados na escolha das cores dos 

desenhos. Enquanto os traços dos desenhos expressam as atividades intelectuais, as 

cores expressam a vida emocional. Nove adolescentes escolherem a cor preta, sendo que 

dois deles usaram apenas essa cor, que indica vida interior sombria, depressão, conflitos 

não solucionados, tristeza, inibição e repressão, a utilização do preto associado ao 
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vermelho indica melancolia, esta combinação aparece no desenho de um adolescente. A 

cor vermelha representa as tendências instintivas, sua escolha sugere reações 

emocionais fortes, rápidas e bruscas, desejos e necessidades facilmente excitáveis com 

demanda de satisfação imediata, e comportamento infantil destituído de autocrítica. É 

frequente a escolha dessa cor pelos adolescentes. A cor verde foi escolhida por seis 

adolescentes, a escolha da cor sugere sensibilidade, sociabilidade e capacidade de 

contato. Em um sentido amplo relaciona-se com a função de equilíbrio da afetividade. O 

amarelo foi escolhido por cinco adolescentes, e indica extroversão, vivacidade, 

atividade. Quatro adolescentes escolherem fazer uso da cor azul, o que foi entendido 

como indicação das forças reguladoras da afetividade, designando um controle por meio 

da razão, entendido como autodomínio, com possibilidades de desenvolvimento 

espiritual e racional. A cor marrom foi escolhida por quatro adolescentes, o que pode 

representar a força da estrutura do ego, a resistência psíquica, independência, 

obstinação, teimosia, perseverarão emocional e fanatismo. Escolhido por três sujeitos, a 

cor laranja pode representar extroversão de natureza mais temperamental, sensibilidade 

pronunciada e calorosa, mas não demasiadamente excitável, desejo de conseguir algo e 

de se valorizar. Dois sujeitos escolheram a cor roxa, sendo que um deles fez uso 

exclusivo dessa cor, que pode indicar falta de diferenciação interior, isto é, sentimentos 

mais brutos, não lapidados, além de mobilidade, agitação interior e labilidade afetiva 

(Van Kolck, 1981).  

A oficina hoje e futuro contou com a comparação do desenho realizado para 

representar a imagem corporal hoje na vida dos adolescentes, comparado com o 

desenho para representar seu hipotético futuro, indicou uma autoimagem futura mais 

idealizada. 

 Na oficina de argila, para realizar a produção, os adolescentes precisam pensar 

no seu corpo, desta forma entraram em contato com seu corpo real, ao manusear a argila 

puderam liberar ansiedades devido à consistência do material. Oaklander (1980, p. 85) 

afirma sobre a argila: “promove a manifestação ativa de um dos processos internos mais 

primários. Proporciona a oportunidade de fluidez entre material e manipulador como 

nenhum outro. É fácil tornar-se uno com a argila”. 

 A oficina do corpo real foi realizada com a participação de nove adolescentes, 

esta atividade aconteceu em quatro sessões, sendo que na primeira sessão, os sujeitos 

deitaram da forma que escolheram para serem representados em 2,5 m x 1,2 m de papel 

Kraft, onde seus corpos foram contornados com um pincel atômico. A análise desta 
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oficina baseou-se em alguns itens propostos por Van Kolck (1981, 1984) e foi realizada 

de maneira individual, não havendo, portanto uma análise geral.  

 No espaço acima da cabeça, os adolescentes escreveram o próprio nome no 

sentido de assegurar a identificação dos mesmos com as representações, foi dada a 

seguinte instrução: “no espaço acima da cabeça, vocês vão colocar o nome da maneira 

que quiserem, o importante é esse nome representar vocês, qualquer material disponível 

pode ser usado”.  Na segunda semana, os adolescentes decoraram o tronco do corpo 

com o objetivo de conscientizar o Eu do sujeito, receberam a seguinte instrução “nessa 

semana vocês vão decorar o tronco de vocês, vocês podem fazer o que quiserem para 

decorar, o importante é que vocês sintam que essa decoração representa vocês”. Na 

terceira semana os adolescentes decoraram os membros do corpo com o objetivo de 

conscientizar a ação deste corpo, receberam as instruções para decorar da forma que 

quisessem, sendo que o importante era sentirem-se representados. Na quarta semana os 

adolescentes decoraram a cabeça com o objetivo de conscientizá-los sobre sua 

racionalidade, a instrução seguiu o modelo já exposto. Para essa oficina foi 

disponibilizado, diversos tipos de papéis, papel laminado de diversas cores, papel com 

glitter, e.v.a, papel camurça, além de revistas, giz de cera, tintas plástica, pincel 

atômico, caneta hidrográfica, giz de cera, entre outros. Quanto aos materiais, foi 

explicado que qualquer material poderia ser requisitado, assim, alguns adolescentes 

pediram que determinados materiais fossem comprados ou escolheram as cores que 

gostariam de usar. Desde a primeira oficina essa possibilidade de requisição de 

materiais foi oferecida, principalmente nas oficinas que utilizaram tintas. 

 

Considerações finais 

De acordo com a proposta do trabalho, foi realizada uma comparação entre a 

produção da representação da autoimagem por meio do DFH antes e depois das 

vivências expressivas. Considera-se a possibilidade das oficinas terem contribuído para 

resultados mais positivos apresentados na segunda aplicação dos testes nos itens 

indicados anteriormente. Entende-se por esse resultado, que os aspectos psicológicos 

envolvidos na construção da auto percepção corporal do adolescente com obesidade 

poderá ser beneficiada com trabalhos que auxiliem o autoconhecimento, além disso, as 

estratégias expressivas podem se constituir como importante recurso no trabalho 

terapêutico com essa população. 

Foram observadas algumas características como segurança, autovalorização, 
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emotividade e equilíbrio além de mostrarem serem pessoas centradas em si mesmas e 

autodirigidos, ao mesmo tempo em que apresentaram características de negação, 

sentimentos de inferioridade e de inadequação e medo de julgamento. Outras 

características observadas foram de ansiedade, insatisfação, insegurança e possível 

agressividade, o que demonstra que apesar de alguns adolescentes apresentarem em 

algum momento certa segurança e autovalorização, em outros fica mais evidente que em 

menor ou maior grau, existe certa insatisfação por parte dos mesmos. 

Tais dados sugerem que os adolescentes que compuseram a amostra da pesquisa 

estejam vivenciando uma situação de certo conflito diante da sua autoimagem. Aspectos 

observados nos desenhos realizados corroboram com o conjunto de pesquisas que foram 

levantadas sobre o assunto. Conclui-se que apesar dos adolescentes com obesidade ou 

sobrepeso apresentarem aspectos saudáveis em sua constituição psíquica, apresentam 

insatisfações e inseguranças que podem representar uma consequência negativa do 

excesso de peso em sua autoimagem.  

Como os dados foram levantados a partir da amostra que participou desta 

pesquisa, esses resultados não devem ser generalizados em si, para tanto, sugere-se que 

outras pesquisas sejam realizadas. Algumas propostas mostram-se relevantes, como 

comparar os grupos de adolescentes com obesidade, com sobrepeso e eutróficos, entre 

outras possibilidades de estudos sobre o tema. 
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Introdução 

Historicamente pode-se considerar que a área de avaliação psicológica 

formalizou-se no final do século XIX. Dedica-se, classicamente, à criação e aos estudos 

de técnicas e instrumentos que permitem a validação de hipóteses científicas e de teorias 

que explicam o funcionamento psicológico dos indivíduos, por meio de estudos 

empíricos, coletas e análise de dados, contribuindo para a evolução do conhecimento na 

Psicologia (Cunha, 2000a).  

Em um contexto clínico, é importante que se destaque o papel dos testes 

psicológicos como instrumentos da coleta de dados (junto a entrevistas e observações de 

comportamentos), que auxiliam na tomada de decisões e orientam ações mais seguras e 

adequadas do psicólogo. Isso porque podem fornecer informações úteis e sistematizadas 

para a elaboração de diagnósticos (Cunha, 2000a). Já no âmbito das pesquisas, os testes 

psicológicos podem ser utilizados em investigações para obter uma série de dados e 

traços acerca das características de certos recortes populacionais, contribuindo para o 

conhecimento científico a respeito do funcionamento psíquico de diferentes grupos 

(Primi, 2010).  

Embora não seja consenso atual da área, historicamente, segundo Alchieri e Cruz 

(2003), os testes psicológicos classificam-se em dois grandes grupos: objetivos e 

projetivos. Entre os testes objetivos destacam-se os instrumentos de avaliação das 

funções cognitivas, como os testes de inteligência e os instrumentos neuropsicológicos. 

Os resultados são fornecidos por meio de dados quantitativos e podem servir de 

parâmetros de base para hipóteses sobre a presença de déficits cognitivos (Cunha, 

2000b). Os testes neuropsicológicos têm por objetivo avaliar habilidades mais 

específicas como: atenção e processos executivos, memória, aprendizagem, praxia, 
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organização vísuo-espacial e linguagem. Visam identificar as áreas deficitárias e 

também descobrir as potencialidades do indivíduo, para que se possam propor 

intervenções visando beneficiá-lo no seu desenvolvimento e na aquisição de 

conhecimento para melhorar seu desempenho nas tarefas do seu cotidiano. 

Já as técnicas projetivas consideram, de maneira mais livre, o conjunto de 

variáveis expressas pelos indivíduos, enfatizando interpretações holísticas e flexíveis, na 

busca de amplo entendimento sobre a pessoa. São centrados na análise multivariada de 

semelhanças sistemáticas entre pessoas e, por isso, são mais próximos do raciocínio 

clínico (Primi, 2010).  

Desse modo, as técnicas projetivas baseiam-se em uma avaliação compreensiva e 

enfocam a personalidade de maneira mais global, identificando conflitos, no geral com 

base em pressupostos psicodinâmicos (Cunha, 2000b). Os métodos projetivos de 

avaliação psicológica permitem que os psicólogos conheçam peculiaridades de quem o 

executa, tanto em seus aspectos estruturais quanto em sua dinâmica afetiva, além de 

subsidiar análise quantitativa como qualitativa dos dados.  

De acordo com Primi (2010), a contribuição dos recursos da avaliação psicológica 

é essencial para diferentes campos de aplicação da Psicologia. No entanto, no campo da 

Saúde identifica-se escassez de pesquisas sobre perfis de funcionamento psíquico de 

diferentes grupos clínicos, tornando-se relevante o desenvolvimento de pesquisas 

pautadas em processos de avaliação psicológica, de modo a aprimorar processos de 

planejamento e intervenção terapêutica.  

Assim, torna-se necessário desenvolver investigações acerca das características do 

funcionamento afetivo, cognitivo e social de recortes populacionais e patologias 

específicas, de modo a poder compreender suas características psíquicas e propor 

intervenções psicológicas favorecedoras da qualidade de vida geral dos indivíduos, 

sobretudo quando em processo de adoecimento. Destaca-se, aqui, o grupo clínico de 

crianças e adolescentes com epilepsia, conforme descrito a seguir. 

A epilepsia é uma doença crônica neurológica, que se manifesta, geralmente, sob 

a forma de crises convulsivas recorrentes, cujos graus de intensidade e duração podem 

variar. De acordo com Guerreiro (1996), cerca de 1% da população mundial apresenta 

essa patologia. O diagnóstico da epilepsia é realizado fundamentalmente pelo histórico 

clínico do paciente, sendo que o eletroencefalograma (EEG) e exames de neuroimagem 

contribuem para auxiliar nesse processo investigativo (LBE, 2012).  
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Além dos déficits cognitivos associados a fatores clínicos e demográficos como: 

idade de início, frequência das crises, tipo de crise, causa da epilepsia, tipo de drogas 

antiepilépticas utilizadas e duração da epilepsia, verifica-se em pacientes com epilepsia 

alta prevalência de problemas de comportamento, dificuldades de ajustamento 

psicossocial e prejuízos na qualidade de vida (Fernandes e Souza, 2001; Souza-Oliveira, 

Escorsi-Rosset, Funayama, Terra, Machado & Sakamoto, 2010).  

As práticas de avaliação psicológica nos quadros de epilepsia têm focalizado os 

componentes cognitivos de maneira enfática. Entretanto, conforme Fernandes e Souza 

(2001), um aspecto fundamental que vem sendo frequentemente negligenciado nos 

serviços especializados de avaliação do paciente com epilepsia são os componentes 

emocionais. De acordo com Maia Filho, Costa e Gomes (2006), atualmente, a 

abordagem clínica de pessoas com epilepsia deve ultrapassar o simples controle das 

crises, com atenção especial ao adequado diagnóstico e tratamento das consequências 

psicológicas dos pacientes e de suas famílias. O que se observa é que os serviços 

especializados não estão qualificados para tratar desses problemas. 

Na maioria das vezes, os transtornos psiquiátricos e de personalidade de pacientes 

com epilepsia são diagnosticados por meio de observações clínicas ou de instrumentos 

baseados na classificação categórica fundamentada nos critérios do DSM-IV (Davies, 

Heyman & Goodman, 2003).
 
No entanto, um diagnóstico diferencial pode ser difícil já 

que, muitas vezes, as queixas cognitivas e somáticas podem estar relacionadas à própria 

epilepsia ou ao seu tratamento (uso de medicamentos), fazendo com que estas variáveis 

confundam os diagnósticos (Gomes, 2008). Em complemento, Fernandes e Souza 

(2001) argumentam a respeito da vulnerabilidade a que ficam expostas as crianças com 

esta patologia, podendo apresentar baixa autoestima, isolamento social, dificuldades no 

relacionamento interpessoal, infantilidade, comportamentos pouco adaptativos e 

problemas comportamentais internalizantes, como ansiedade e depressão, além de 

enfrentarem estigmas e discriminação. 

Frente a esse contexto, instrumentos e técnicas que auxiliem o clínico e os 

profissionais que lidam com a epilepsia na avaliação de componentes estruturais e 

funcionais da afetividade podem proporcionar melhor atendimento a esses pacientes e 

diminuir o impacto negativo em sua vida e de suas famílias. Assim, sistematizar o 

conhecimento científico produzido a respeito de características do funcionamento 

emocional de pessoas com epilepsia torna-se relevante, no sentido de estimular a 
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compreensão do impacto deste quadro clínico crônico sobre o desenvolvimento afetivo 

dos indivíduos.  

 

Objetivo  

O objetivo deste trabalho é apresentar revisão bibliográfica sobre estudos que 

utilizaram testes projetivos como método de avaliação psicológica de pessoas com 

epilepsia. Desse modo, poder-se-á contribuir com a sistematização do conhecimento 

relativo à estrutura e funcionamento afetivo-social desses indivíduos, de modo a 

embasar novas investigações científicas nesse campo. 

 

Método 

Para a presente revisão bibliográfica foi utilizado o Portal de Periódicos da 

CAPES (biblioteca virtual que reúne 130 bases referenciais) e a Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS, que reúne 14 bases de dados bibliográficas latino-americanas). Além 

disso, foram utilizadas as bases internacionais PubMed (voltada a literatura biomédica), 

PsycInfo (dedicada à literatura das ciências do comportamento e saúde mental) e Web 

of Science (base referencial multidisciplinar). As palavras-chave utilizadas foram 

epilepsy AND projective test. 

Foram selecionados somente artigos e que se apresentassem em português, inglês 

e espanhol. Essa já foi uma grande limitação do estudo, já que muitos artigos em língua 

alemã e francesa foram excluídos. Visto o pequeno número de artigos encontrados não 

foram utilizados filtros para a data de publicação dos artigos, nem para a faixa etária dos 

participantes.  

Foram excluídos artigos que tratavam de síndromes específicas, em que um dos 

sintomas é a epilepsia, estudos que não tratavam especificamente sobre pacientes com 

epilepsia, artigos sobre a avaliação psicológica de cuidadores de pessoas com epilepsia, 

estudos das crises não epiléticas, artigos que demonstravam ter realizado somente 

exames médicos e estudos que não utilizavam teste projetivo como parte do método. 

 

Resultados  

Os resultados da busca inicial de artigos nas bibliotecas e bases pesquisadas estão 

apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Resultados da revisão bibliográfica em função da base de dados. 
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Bases de dados Encontrados Repetidos Excluídos Selecionados Recuperados 

Portal CAPES 195 9 176 10 10 

PubMed 107 3 84 19 10 

Web of Science 2 - 1 1 1 

PsycInfo 18 1 12 5 - 

BVS 11 11 - - - 

TOTAL 333 24 273 35 21 

 

No Portal de periódicos da CAPES foram encontrados 195 artigos, destes nove 

eram repetidos. Foram excluídos 176, selecionados 10 e todos esses foram 

integralmente recuperados. Na base de dados PubMed foram encontrados 107 artigos, 

destes, três eram repetidos e 84 foram excluídos. Foram selecionados 19 artigos, mas 

somente dez foram recuperados na íntegra. Já na base de dados Web of Science foram 

encontrados somente dois artigos. Destes, um foi excluído e um foi recuperado na 

íntegra. Na base de dados PsycInfo foram encontrados 18 artigos, destes um era 

repetido e 12 foram excluídos. Foram selecionados cinco artigos, entretanto, nenhum foi 

recuperado na íntegra. Na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) foram encontrados 11 

artigos, entretanto, todos eram repetidos. 

Em termos de distribuição das fontes onde foi possível recuperar os trabalhos de 

forma integral, há que se apontar que 10 artigos foram provenientes da base de dados 

PubMed. O Portal de Periódicos da CAPES recuperou artigos de três bases: American 

Psychological Association (APA) (um artigo), SciVerse Science Direct Journals (cinco 

artigos), U.S. National Library of Medicine (um artigo) e Web of Science (três artigos). 

Na própria base da Web of Science foi recuperado mais um artigo, totalizando a análise 

integral de 21 trabalhos sobre o tema. 

As revistas em que os artigos foram publicados também foram analisadas e são 

apresentadas na Figura 1. Nota-se que, nesta revisão, o Journal of Consulting 

Psychology apresentou duas publicações sobre o tema, e as revisas Epilepsia e Epilepsy 

& Behavior apresentaram três publicações cada uma sobre o tema estudado. As outras 

revistas apresentaram somente um artigo cada. 
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Figura 1: Distribuição dos artigos recuperados em função das revistas científicas.  

 

Dos 21 artigos recuperados nesta revisão bibliográfica, quatro são da década de 

1950, seis da década de 1960, três da década de 1970 e um da década de 1980. Não 

foram recuperados artigos da década de 1990. Na primeira década do século XXI foram 

recuperados cinco artigos, enquanto outros dois trabalhos sobre o tema emergiram no 

ano de 2012. Verificou-se, portanto, que o maior número de publicações sobre métodos 

projetivos em quadros de epilepsia ocorreu nas décadas de 1950 e 1960, com queda nas 

publicações até os anos 1990, seguindo-se reacender de publicações sobre o tema a 

partir do ano 2000. 

Os artigos também foram analisados de acordo com o país de origem dos autores, 

como ilustra a Figura 2. Cinco dos 21 estudos recuperados foram realizados nos Estados 

Unidos e dois foram realizados na Inglaterra. Os outros artigos eram cada um de um 

país diferente. Em quatro artigos o país dos autores não foi identificado.  
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Figura 2: Distribuição de artigos recuperados de acordo com o país de origem dos 

autores. 

 

Nota-se que o tema em foco foi abordado em diferentes regiões do mundo, 

embora com maior quantidade de investigações publicadas por pesquisadores dos 

Estados Unidos. Trata-se, portanto, de tema relevante em termos internacionais. 

Os 21 trabalhos presentemente identificados nessa revisão bibliográfica estudaram 

a epilepsia por meio de métodos projetivos, porém com diferentes estratégias técnicas. 

Na Figura 3 tem-se a distribuição dos delineamentos metodológicos realizados nessas 

investigações. 

 

 

Figura 3: Distribuição dos artigos de acordo com sua metodologia específica. 
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Sete artigos realizaram comparação de grupos clínicos (pessoas com epilepsia) 

com grupos de pessoas sem a doença, ou que apresentavam outros tipos de patologia. 

Três estudos realizaram correlação entre os testes projetivos e exames médicos 

(eletroencefalograma EEG) ou testes objetivos de inteligência ou neuropsicológicos. 

Dois artigos apresentaram estudos de caso e três eram descritivos, retratando padrão de 

respostas aos métodos projetivos de grupo de pessoas com epilepsia. Houve ainda 

trabalho que avaliou efeito de intervenção psicológica (grupo operativo), realizando 

avaliação psicológica pré e após essa intervenção. Um artigo apresentou elaboração de 

normas do teste utilizado para a população Indiana e outra investigação focalizou 

análise da validade do teste utilizado, além de outro puramente teórico. Em dois artigos 

não ficou clara a metodologia utilizada. 

A faixa etária dos participantes dos estudos constitui o dado central da Figura 4, 

sendo que essa informação não constou em cinco dos 21 trabalhos aqui revistos, 

enquanto outros avaliaram diferentes etapas do desenvolvimento.  

 

 

Figura 4: Distribuição dos artigos de acordo com faixa etária dos participantes. 

 

 Há ênfase, nos estudos identificados, em examinar crianças e adolescentes. 

Evidencia-se, portanto, preocupação sistemática dos pesquisadores com possíveis 

efeitos da epilepsia sobre o desenvolvimento socioafetivo dos indivíduos, sobretudo 

durante seu crescimento. 

Finalmente, os métodos projetivos utilizados nos estudos recuperados são 

apresentados na Figura 5. Entre técnicas gráficas utilizadas estão o Desenho da Figura 
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Humana (DFH), Desenho da Família, Desenho da Árvore, Desenho da Casa e Desenho 

de uma situação de convulsão. Todos esses temas foram aqui agrupados em uma única 

categoria (desenhos), já que muitas vezes os autores não deixavam claro se estavam 

seguindo alguma padronização de testes conhecidos como o “House Tree Person” 

(HTP), por exemplo, nem em que autores se baseavam para a análise das produções. Os 

outros métodos projetivos utilizados foram: Método de Rorschach, Teste de Bender, 

Teste de Apercepção Temática (TAT), Person Picking an Apple from a Tree, Levick 

Emotional and Cognitive Art Therapy Assessment, Hand Test, Picture Frustration Study 

(PFS) e Método de Projeção Estruturada. Em dois artigos não ficou claro qual teste 

projetivo foi utilizado no estudo, enquanto outros trabalhos utilizaram mais de um 

método projetivo de avaliação psicológica. 

 

 

Figura 5: Distribuição dos artigos em função do teste projetivo utilizado no estudo. 

  

Fica clara a maior utilização de métodos pautadas em expressões gráficas ou 

interpretação de manchas de tinta, como o Método de Rorschach. Classicamente a 

junção desse tipo de instrumentos projetivos de avaliação psicológica tem sido 

frequente e útil em processos de investigação científica e na prática clínica. 

Durante as décadas de 1950 e 1960, os estudos aqui identificados utilizaram 

métodos projetivos de avaliação psicológica como meio de diagnóstico da existência de 

envolvimento cortical nos sintomas dos portadores de epilepsia, procurando estabelecer 

correlações entre os exames clínicos, mais especificamente a eletroencefalografia 

(EEG), e os testes projetivos (Shaw & Cruickshank, 1956; Shaw & Cruickshank, 1957; 
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Holden, 1957; Woscoboinik, 1960; Mirsky, Primac, Marsan, Rosvold & Stevens, 1960; 

Dorazco-Valdes, 1968; Guey, Bureau, Dravet & Roger, 1969). Além disso, os estudos 

tentavam buscar o padrão psicológico de personalidade do paciente com epilepsia e 

identificar aspectos deficitários e patológicos comuns a esse grupo.  

Segundo o artigo teórico, recuperado na presente revisão bibliográfica (Tizard, 

1962), nessa época era utilizado o termo “personalidade epilética”. Postulava-se que 

todos, ou a maioria dos epilépticos, apresentavam características de personalidade 

específicas, entre elas: viscosidade, explosões emocionais, desconfiança, religiosidade, 

meticulosidade e egoísmo. De acordo com algumas versões teóricas a respeito da 

“personalidade epilética”, a própria predisposição para apresentar convulsões seria 

constitutiva da personalidade desses indivíduos. Nesse sentido, segundo Tizard (1962), 

o meio ambiente frustrante em que o indivíduo com epilepsia vivia e o estigma social a 

que era exposto seriam os principais disparadores de crises epilépticas, já que seus 

sintomas eram vistos como uma disfunção da personalidade, portanto, de difícil manejo. 

O artigo identificado na década de 1970 foi o primeiro que levantou considerações 

sobre os problemas sociais dos epilépticos (Matulay & Pavlovkin, 1972). Os autores 

discutiram que não só as crises e as drogas, mas também o estado psíquico do paciente e 

seu ambiente desempenham um papel proeminente na posição social do indivíduo 

epiléptico. Desse modo, afirmam que um estudo mais aprofundado do problema exigiria 

a avaliação do estado psíquico e dos transtornos de personalidade e como eles se 

relacionam com reabilitação do paciente em seu meio. Assim, o objetivo do estudo foi 

delinear alguns fatores específicos decisivos para o status social da epilepsia, além das 

variáveis usuais, incluindo exame psiquiátrico e neurológico, EEG, história do paciente, 

aspectos sociais e psicológicos. 

Já o artigo encontrado da década de 1980 (Kaplan & Bauman, 1980), foi o 

primeiro a apresentar uma técnica gráfica como reveladora de conflitos básicos internos. 

Passou-se a considerar como importante um acompanhamento psicológico ao paciente 

com epilepsia. 

Nesta revisão bibliográfica, observou-se que os artigos encontrados a partir de 

2000 utilizaram os testes projetivos para uma diversidade diferente de objetivos que 

vinham sendo estudados, principalmente nas décadas de cinquenta e sessenta, com um 

olhar voltado mais para os recursos, potenciais, capacidades e possibilidades dos 

indivíduos com epilepsia. Os principais objetivos dos artigos recuperados no presente 

trabalho foram verificar sentimentos e emoções de pessoas com epilepsia (Oostrom, 
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Schouten, Olthof, Peters & Jennekens-Schinkel, 2000; Stafstrom & Havlena, 2003; 

Stafstrom, Havlena & Krezinski, 2012), verificar transtornos de internalização e 

externalização (Vladislava, Marcb, Agavriloaeic, Maracineanud & Stefane, 2012), 

avaliar a agressividade em resposta aos estímulos estressantes evocados pelos 

acontecimentos da vida diária (Beghi et al, 2002) e auxiliar a área da psiquiatria nos 

diagnósticos diferenciais (Chaudhury, Augustine, Saldanha & Srivastava, 2006). 

Segundo Stafstrom e Havlena (2003), os desenhos representam uma forma de 

técnica projetiva que tem potencial para permitir que as crianças expressem seus 

sentimentos de uma maneira não verbal. De acordo com os autores, os desenhos contêm 

símbolos e metáforas que podem ser representantes da doença e das experiências da 

criança. Destacam também a vantagem de se usar o desenho para explorar o 

ajustamento psicológico à doença crônica inclui também a sua facilidade de 

administração. 

Já Chaudhury, Augustine, Saldanha e Srivastava (2006) apontam que os métodos 

projetivos de avaliação psicológica podem ser uma alternativa para superar dificuldades 

encontradas durante o exame de pacientes com diferentes níveis de educação, formação 

e cultura, visto sua liberdade de respostas. Apesar dessas possibilidades, há dois estudos 

identificados no presente trabalho, publicados a partir de 2000, que já apontam as 

dificuldades e as limitações no uso de testes projetivos na investigação da epilepsia. O 

artigo de Stafstrom e Havlena (2003) argumenta que as desvantagens em utilizar 

métodos projetivos incluem dificuldade de interpretação, o viés de memória, a falta de 

vontade e o baixo nível cognitivo dos participantes. Por sua vez, o artigo de Vladislava, 

Marcb, Agavriloaeic, Maracineanud & Stefane (2012) ressalta que o uso de testes 

projetivos em diagnóstico diferencial pode provocar polêmica, principalmente devido à 

falta de padronização em todo o mundo sobre as populações compostas por crianças e 

adolescentes, apontando que a extrapolação dos resultados para aplicações clínicas deve 

ser feitas com cautela. 

 

Discussão 

Destaca-se nesta revisão bibliográfica o grande número de publicações nas 

décadas de 1950 e 1960, uma queda acentuada nas publicações a partir daí, até os anos 

1990, e então um novo aumento de investigações científicas sobre o tema a partir do ano 

2000. A análise dos fatores associados ao apogeu e ao declínio no uso dos testes 

psicológicos, que estão associados a modelos teóricos específicos da prática 
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psicológica, pode ser efetivada a partir das considerações apontadas por Almeida e Cruz 

(1988).  

Segundo os autores, na primeira metade do século XX, período em que o 

movimento dos testes psicológicos atingiu seu ponto máximo, a prática psicológica 

seguia o “modelo médico” de intervenção. Assim, os problemas apresentados pelo 

indivíduo eram compreendidos como decorrentes de causas psíquicas e internas, sempre 

assumidos como traços estáveis. Nesse contexto, o psicólogo assumia uma posição 

passiva e seu trabalho reduzia-se à explicitação de possíveis fatores de causalidade dos 

problemas ou patologias. Nesse sentido, pode-se dizer que os testes psicológicos eram 

utilizados em sentido mais negativo, focalizando apenas os componentes psíquicos 

deficitários, voltados a um processo classificatório dos indivíduos, com ênfase em sinais 

e sintomas. 

Alchieri (2003) comenta que os trabalhos produzidos nessa época, na área da 

Saúde, estavam voltados basicamente para o desenvolvimento da fisiologia e da 

fisiopatologia na compreensão dos diversos quadros nosológicos, especialmente na 

Neurologia. Nesse sentido, a atenção dos estudos dirigia-se mais para os aspectos 

patológicos das desordens, tanto na diagnose quanto no tratamento. É nesse período que 

a Psicologia também estava centrada em investigar dimensões fisiológicas e 

psicofísicas, na tentativa de compreender as determinações do comportamento dos 

indivíduos.  

Já na segunda metade do século XX, Almeida e Cruz (1988) argumentam que os 

testes passaram a ser contestados e abandonados em várias situações por muitos 

psicólogos. Segundo os autores, nessa época foram implementados os regimes 

democráticos, a defesa constitucional dos direitos individuais na generalidade dos países 

e as convenções internacionais dos direitos humanos, contexto que não condizia com as 

estratégias utilizadas nos processos de avaliação psicológica vigentes nesse momento. 

De acordo com Capitão, Scortegagna e Baptista (2005), a Psicologia da Saúde 

surge na década de 1970 com o objetivo de responder às novas exigências apresentadas 

nos cuidados com os indivíduos em termos de saúde. Nesse contexto, um dos principais 

desafios era a superação do modelo biomédico centrado na doença.  

A partir dessa época e com maior presença na atualidade, segundo Capitão, 

Scortegagna e Baptista (2005), os psicólogos da área da Saúde realizam uma variedade 

de atividades voltadas aos fatores psicossociais relacionados à adesão e recuperação do 

paciente, sobretudo em relação a sua adaptação às doenças crônicas. Nesse contexto, 
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destaca-se a importância da avaliação psicológica do paciente, já que a detecção precoce 

de problemas comportamentais ou transtornos psicológicos e psiquiátricos em pacientes 

inseridos em ambientes médicos pode significar um grande diferencial com relação ao 

tipo e à qualidade do atendimento oferecido ao paciente, bem como favorecer a 

diminuição do sofrimento.  

A presença de senso crítico no uso de testes psicológicos, como instrumentos que 

visam auxiliar o psicólogo na tomada de decisões e orientar ações mais seguras, 

evidencia o devido lugar dos processos de avaliação psicológica, não tendo assim a 

prerrogativa de verdade absoluta, indiscutível e taxativa, sobretudo em quadros clínicos 

complexos como a epilepsia. Essa certamente é uma das principais conclusões da 

presente revisão bibliográfica, tendo permitido visualizar contribuições significativas 

dos métodos projetivos de avaliação psicológica para processos de compreensão de 

portadores de epilepsia. 
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Introdução 

O sucesso do transplante de medula óssea (TMO) só se efetivou em 1968, sendo 

que após essa data o TMO tornou-se um dos mais promissores tratamentos para uma 

série de graves enfermidades (Ortega, 2004). Comumente, é indicado quando outros 

recursos terapêuticos convencionais parecem ter sido esgotados, sendo atualmente uma 

alternativa eficaz de tratamento para enfermidades potencialmente fatais (Pasquini, 

2001), cujos diagnósticos geram impacto psicológico para o paciente e para sua unidade 

familiar (Matsubara, Carvalho, Canini & Sawada, 2007).  

As famílias que se veem confrontadas com esse desafio enfrentam a perda da 

vida "normal", tal como era vivida antes do diagnóstico. Fragilizadas, amargam a perda 

dos sonhos e da esperança no futuro. Aliado a esse pesar, os familiares se veem 

obrigados a encarar a destruição do mito familiar de que as doenças fatais só acontecem 

com os outros (Oliveira, Voltarelli, Santos & Mastropietro, 2005). O sentimento de 

invulnerabilidade se esvai, junto com as certezas que se tinham quanto a poder assumir 

o controle sobre os acontecimentos de seu viver. 

O diagnóstico instaura um momento de crise, na medida em que um novo 

conflito se instala, gerando inquietação e insegurança, tanto no paciente como nos 

familiares: submeter-se ou não ao TMO? Esse questionamento se dá, principalmente, 

em virtude das peculiaridades da terapêutica – o transplante é visto como um 

tratamento-salvador e, ao mesmo tempo, um tratamento-ameaçador (Copper & Powell, 

1998). Nesta última categoria, é preciso considerar que o transplante implica, 
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verdadeiramente, em riscos severos para o paciente, considerando a possibilidade de 

perda da integridade física e, acima de tudo, a perda da própria vida. 

Essas incertezas e ameaças afetam também os familiares, que se vêem 

confrontados com a iminência de perder um ente querido. Por outro lado, o transplante 

promete uma possibilidade de salvação, muitas vezes considerada como o último 

recurso para se alcançar a cura. É esta esperança que freqüentemente impulsiona a 

resolução a favor do TMO, que passa a ser visto como a única chance que resta (Prows 

& McCain, 1997). 

Uma vez definida à opção pelo TMO, inicia-se a busca pela identificação do 

doador de medula óssea, que pode ser proveniente do núcleo familiar (doador 

relacionado) ou disponibilizado mediante a doação de voluntários (não-relacionados). 

Em geral, a doação é realizada por algum familiar, freqüentemente um irmão, escolhido 

por um exame prévio para a detecção da compatibilidade (Thomas, 2000).  

O doador é internado na véspera do procedimento, que requer permanência em 

jejum de oito horas. Há necessidade de hospitalização por dois a três dias. Na maioria 

dos casos, para a realização da aspiração da medula, o doador recebe anestesia geral. A 

coleta é feita por acesso bilateral das cristas ilíacas posteriores, por meio de agulhas 

calibrosas que realizam inúmeras punções no osso ilíaco. Embora o volume total da 

medula retirado seja variável, em média o valor aproxima-se de um litro. Depois de 

concluído o procedimento, o doador necessitará da autotransfusão de sangue. Receberá 

alta no dia seguinte à doação, com receita de sulfato ferroso para a reposição de ferro 

espoliado, e estará recuperado em 20 dias (Bonassa & Santana, 2005). Não obstante ser 

um procedimento invasivo, é relativamente livre de dor e normalmente não deixa 

seqüelas físicas.  

Apesar de bem estabelecidos os aspectos técnicos da doação de medula óssea, o 

doador tem sido foco de escassas investigações empíricas (Andrykowski, 1994). A esse 

respeito, Lesko (1990) e, posteriormente, Cristopher (2000), lamentam, a pouca atenção 

que a literatura tem dispensado ao tema.  

Buckner, Petersen e Bolonesi (1994) afirmam que na doação relacionada o que 

motiva o doador é o fato do indivíduo ser colocado, potencialmente, como o salvador 

da vida de um membro familiar, sendo muito difícil a recusa da doação. A 

responsabilidade delegada pela família em relação à sobrevivência do irmão torna-se, 

muitas vezes, uma sobrecarga emocional opressiva, o que pode desencadear um 
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montante significativo de angústia. (Bredeson, Leger, Couban, Simpson, Huebsch, 

Walker, Shore, Howson-Jan, 2004; Oliveira, Santos, Mastropietro, & Voltarelli, 2007). 

A angústia vivenciada pelos doadores relacionados motivou um estudo 

realizado por Chang McGarigle,Spitzer, Mcafee, Harris, Piercy, Goetz, e Antin (1998), 

objetivando verificar se estes experimentavam mais angústias do que os não-

relacionados. Participaram do estudo 77 doadores, 41 não-relacionados e 36 

relacionados. Os resultados encontrados indicaram que, no período pré-doação, os 

doadores relacionados endossaram mais itens do Inventário de Depressão de Beck 

(BDI) e, após a doação, relatavam uma sensação de dor maior do que os não-

relacionados. Tais resultados sustentam a argumentação de que o processo de doação 

desencadeia angústia nos doadores relacionados, além de desvelar a importância dos 

fatores psicológicos que permeiam o processo da doação.  

Posteriormente, o mesmo autor e seus colaboradores (Chang, Mcgarigle, Koby, 

& Antin, 2003) realizaram uma pesquisa visando identificar as mudanças ocorridas 

depois da doação para 23 doadores relacionados. Mediante análise do Inventário do 

BDI, constataram que aproximadamente seis meses depois da doação, os doadores 

cujos receptores faleceram apresentavam maior índice de sintomas de depressão do que 

os demais, cujos irmãos sobreviveram. Tal dado mostra que a doação não se restringe a 

um mero procedimento técnico, e que suas as implicações psicológicas vão além do ato 

de doar a medula em si, uma vez ficando o estado emocional do doador dependente da 

sobrevida do paciente, ao contrário dos doadores não-relacionados cujos efeitos, em 

especial a dor, são transitórios (Nishimori,Yamada, Hoshi, Akiyama, Hoshi, 

Morishima, Tsuchida, Fukuhara, &  Kodera, 2002). 

Wolcoot, Welisch, Fawzy, e Landsverk  (1986) já haviam demonstrado essa 

correlação entre a sobrevida e estado de saúde do paciente e a qualidade de vida do 

doador, sugerindo que a queda da qualidade de vida do receptor, não somente a sua 

morte, causava impacto adverso na vida do doador relacionado. Constata-se, assim, que 

as condições físicas do receptor estão associadas com as reações emocionais do doador 

(Andykowski, 1994). 

Considerando esses achados, o presente estudo tem por objetivo analisar as 

relações familiares dos doadores relacionados, por meio de uma técnica projetiva que 

visa auxiliar a investigação clínica da personalidade.  
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Método 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de abordagem qualitativa. É parte 

de um projeto de pesquisa mais amplo, caracterizado como uma pesquisa clínica, uma 

vez que o problema investigado emerge da experiência prática do pesquisador e de 

necessidades vivenciadas no contexto da assistência (Brewer & Hunter, 1989). 

 

Participantes 

Participaram do estudo 10 doadores de medula óssea (cinco homens e cinco 

mulheres), cadastrados na Unidade de Transplante de Medula Óssea (UTMO), todos 

irmãos de pacientes submetidos ao TMO no Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Foram incluídos todos os 

doadores com idade superior a 18 anos, que fizeram a doação da medula no primeiro 

semestre do ano de 2010.  

A idade dos participantes variou de 18 a 42 anos, com média de 28,9 anos. A 

metade dos participantes era casada, dentre os quais quatro eram mulheres e um 

homem; o grau de instrução foi bastante diversificado (cinco haviam completado o 

Ensino Fundamental, quatro o Ensino Médio e um era analfabeto). 

 

Instrumentos 

(1) O Desenho da Família (DF) é uma técnica gráfica projetiva sistematizada por 

Corman (1961/1994), com o objetivo de auxiliar a investigação clínica da 

personalidade. Tem por finalidade desvelar os conteúdos e processos emocionais 

inconscientes e conscientes relativos às relações do participante com seus objetos 

internos e externos pertinentes ao contexto familiar. Será empregado, no presente 

estudo, com o intento de analisar as representações que os irmãos têm acerca de sua 

família, de si mesmos e das relações estabelecidas com aqueles que a constituem e com 

o ambiente extrafamiliar. O DF parte do pressuposto de que o sujeito projeta em sua 

representação gráfica da família o modo como vivencia a relação com seus pais e 

demais membros familiares, que constituíram figuras significativas em suas vidas 

(objetos internos), bem como as fantasias inconscientes, conflitos, ansiedades e 

impulsos ligados à satisfação de suas necessidades básicas. Obtém-se, assim, uma 

apreciação do modo como se deu o processo de interiorização dos objetos e das relações 

objetais, bem como da qualidade desses relacionamentos primários, fundamentais na 

estruturação da personalidade e na relação estabelecida como o ambiente social. 
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(2) Roteiro de entrevista semiestruturada: composto por questões relacionadas à 

percepção da doença do irmão, do tratamento e do procedimento de doação da medula; 

os sentimentos despertados pela descoberta de que seria o doador, as expectativas, 

temores e fantasias decorrentes dessa experiência. 

 

Procedimentos  

 

Coleta de Dados 

A coleta de dados ocorreu após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do HCFMRP-USP  e foi realizada no momento anterior à doação de medula:  

 Na aplicação do DF foi solicitada a realização de um desenho, mediante a 

instrução verbal “Desenhe uma família”. Após o término da tarefa gráfica procedeu-se à 

etapa do inquérito, na qual o aplicador obteve esclarecimentos acerca da produção do 

participante. Tal inquérito foi constituído pelas seguintes questões: 1) Quem você 

desenhou? 2) Qual a idade deles? 3) Onde eles estão? 4) O que eles estão sentindo? 5) 

Tem alguém nessa família que não está bem? 6) Tem alguém doente nessa família? 7) 

Do que cada um mais gosta? 8) De que cada um menos gosta? 9) O que vai acontecer 

com eles? 

 As entrevistas foram aplicadas individualmente, seguindo-se um roteiro 

semiestruturado. Os relatos foram audiogravados, mediante anuência dos participantes. 

  

Análise dos Dados 

A apuração dos resultados do DF foi realizada por dois juízes, psicólogos com 

experiência em avaliação psicológica, de forma independente e concomitante à sua 

coleta. A análise do DF foi realizada segundo o modelo de avaliação proposto por 

Cunha (2000), Lourenção van Kolk (1984) e Santos (1997), de acordo com os seguintes 

critérios relativos às características da produção gráfica, distribuídos em: análise dos 

aspectos gerais, análise dos aspectos formais ou estruturais e análise dos aspectos de 

conteúdo. 

As entrevistas foram submetidas à análise de conteúdo temática (Triviños, 

1992). 
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Resultados  

 

Entrevista 

Apesar das esperadas peculiaridades na história de vida de cada um dos 

sujeitos, algumas semelhanças chamam atenção. Pode ser observado que grande parte 

dos sujeitos vêm de uma família numerosa. Outro fato que se destaca é a naturalidade de 

uma cidade pequena no interior e a mudança para uma outra cidade a procura de uma 

vida melhor. O casamento precoce, em especial das mulheres, é outro dado que se 

evidencia. 

 No referente a perdas, são citadas quatro perdas. Dessas três são recentes. A 

perda que mais mobilizou o sujeito foi a perda recente de um irmão, exatamente pela 

contradição inerente no fato de que enquanto se preocupavam com um irmão que estava 

adoentado, outro, aparentemente bem de saúde falece vítima de uma bala perdida. 

 Em relação a história familiar aparece, como já comentado, o casamento 

precoce das mulheres. O relacionamento com os irmãos e com os conjugues é 

aparentemente bom. O fato de que após o casamento houve um afastamento da família 

nuclear é uma constatação. Quanto aos pais, aparece em alguns casos dificuldades de 

relacionamento com a figura materna, em especial na ausência do pai. Uma das sujeitas, 

especificamente, apresenta extrema dificuldade em se relacionar com a mãe. 

Somente dois dos dez sujeitos relatam dificuldades no relacionamento com o 

irmão doente. Dois sujeitos expressam o fato de serem os irmãos mais próximos e 

quatro irmãos afirmam terem se distanciado depois de casados. A enfermidade aparece 

como fator de reaproximação dos irmãos. 

 A maioria dos sujeitos não chegou a notar nada de errado com a saúde do irmão, 

sabendo do diagnóstico através de um familiar. Sobre a enfermidade do irmão, em 

geral, desconhece o nome da doença, porém sabem tratar-se de algo sério e que se não 

tratado a tempo pode levar ao óbito do paciente. A doença aparece em alguns casos 

como uma conseqüência de atos que o paciente praticou, algo semelhante a um castigo. 

Desse modo, dois dos sujeitos delegam ao irmão ou irmã a responsabilidade do seu 

adoecimento. 

 A reação ao diagnóstico é o “susto e o desespero”, nesse momento mesmo os 

irmãos mais afastados, mesmo os que tiveram problemas pessoais se vêem mobilizados 

afetivamente pelo diagnostico do irmão. O interessante é que a possibilidade de 
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transplante aparece para alguns como um fator tranquilizador e para outros como um 

desencadeador a mais de ansiedade. 

 A maioria dos sujeitos nunca havia ouvido falar em transplante de medula 

óssea. O que sabem do procedimento é que a medula doente do irmão será substituída 

pela saudável do doador. Aparece em alguns depoimentos os aspectos difíceis do 

procedimento, fala-se das restrições impostas por tal técnica e até dos óbitos decorrentes 

de complicações do TMO, apesar disso a terapêutica é vista como a possibilidade de 

cura, a chance de retomada da vida cotidiana pelo irmão. 

 Em geral os doadores possuem as informações básicas acerca da doação da 

medula  

óssea: sabem que teram que internar, que receberão uma anestesia geral, que não 

sentirão dor e que essa medula não lhes fará falta. O medo maior verbalizado é em 

relação ao uso da anestesia geral. Temem “não voltarem mais” do estado induzido pelo 

anestésico. 

 A maioria dos sujeitos sabe que características pessoais não passarão pela 

medula. No entanto alguns acreditam e até desejam que isso possa vir a acontecer. 

Aparece também a confusão entre as limitações e exigências que serão impostas ao 

paciente, com as que serão delegadas a eles. Interessantemente aparece a questão da 

diferença de gênero, uma mulher deveria receber a medula de um mulher, bem como a 

confusão entre as medulas ósseas e espinhal desencadeando o temor de ficar 

“paralítico”. 

 Alguns dos achavam que seriam o escolhido e um torcia para ser o doador. Na 

concepção da escolha de quem acreditavam que seria o doador pesa tanto características 

físicas (serem parecidos), como psicológicas (serem mais próximos). Dois dos doadores 

verbalizaram que não queriam ter sido escolhidos. A reação inicial mais citada é a do 

apavoramento. 

 Alguns dos sujeitos além de citarem as suas próprias reações ao saberem do 

diagnóstico comentam também as reações de seus familiares. Aparece com mais 

freqüência a colocação de que o importante é que se achassem alguém. Interessante é a 

preocupação da família constituída (filhos e conjugues) com os riscos da doação. 

 O motivo maior da decisão de doar a medula é a possibilidade, e a conseqüente 

responsabilidade de salvar a vida do irmão. Aparece também, como esperado na 

literatura, a pressão familiar e dos amigos e os preceitos religiosos  
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 Todos os irmão se colocam dispostos a doarem um rim, se necessário para o 

irmão. Somente dois colocam a ressalva de isenção do risco de vida e de prejuízo pela 

ausência do órgão. Interessantemente quanto à doação de medula, que será reposta 

facilmente ao contrário dos rins, um doador expressa sua indecisão em doar para um 

desconhecido e um outro doaria para alguém que não fosse do núcleo familiar mas que 

fosse um conhecido. 

Ao se referirem ao futuro a doença do irmão e a doação da medula óssea são 

fatos que preocupam no momento e cuja resolução futura é bem vista pela maioria dos 

sujeitos. 

 

Desenhos 

 Primeiramente, serão analisados os aspectos relacionados aos conteúdos 

extraídos do inquérito e, posteriormente, as características mais salientes da produção 

gráfica dos participantes. 

 

Inquérito 

 Os participantes procuraram retratar nos desenhos as suas próprias famílias – 

quando casados representavam a família constituída; se solteiros, a família de origem, 

em uma situação agradável, vivenciando sentimentos de felicidade. Tal característica 

denota a tentativa de negação da existência de alguém que não esteja bem (doente) no 

contexto familiar, uma vez que, quando questionados diretamente sobre a possibilidade 

de alguém estar doente (tem alguém doente nessa família?), todos negaram. Aparecem 

alguns indícios de conflitos ao relatarem o que cada familiar gosta e o que não gosta de 

fazer. Em relação ao futuro, esse tende a ser visto como generoso para com os 

personagens representados graficamente, que viverão juntos e felizes.  

 

 Produção gráfica 

 

1. Aspectos gerais  

 A posição da folha no momento da produção foi horizontal, a localização do 

desenho foi no 3º quadrante e o tamanho das figuras foi médio. A localização do 

desenho sugere sinais de conflitos, regressão e fixação em estágios mais primários do 

desenvolvimento psicoafetivo. 
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2. Aspectos formais 

 

Aspectos formais Produção 

Tema Em palito 

Postura Em pé 

Perspectiva Frente 

Transparência Presença 

Sequência e simetria Normais 

Articulações e anatomia internas Ausentes 

Pormenores Ausentes 

Proporções Certa Harmonia 

Indicadores de conflito Correções e omissões 

Tratamento diferencial Idade sim, sexo não 

 

 Nos aspectos formais, apesar da presença de indícios de adaptação afetiva, 

aparecem dificuldades na esfera das relações interpessoais, infantilidade, insatisfação e 

insegurança. 

3. Aspectos de conteúdo 

Aspectos de conteúdo Produção 

Cabeça Média 

Cabelos Ausentes 

Rosto Omissão de traços fisionômicos 

Olhos Pequenos e em circulo 

Nariz e Orelha Omissões 

Boca Linha simples e para cima 

Pescoço, tronco, braço, tórax e pernas Uma só linha 

Ombros, seios, cintura, abdômen Ausentes 

Mãos, dedos, pés Ausentes 

Roupas, acessórios Ausentes 
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Um estudo de caso 

 Um caso foi selecionado para ilustrar a análise do desenho da família. A 

participante é chamada de Mayra (nome fictício). Na ocasião com 18 anos, casada 

desde os 14. Relata dificuldades na relações com a mãe e o marido, sendo mais 

próxima da sogra. Estudou até a 5ª série, interrompendo os estudos por “ciúmes por 

parte do marido”.  Tinha uma filha de três anos. Não conviveu com o pai, que teve “um 

derrame” no dia do nascimento de Mayra. Tem sete irmãos, foi a doadora de uma irmã 

que julgava “metida” e que acreditava que a doença poderia ter sido consequência da 

vida “irresponsável” que a irmã levava. Se aproximaram depois da descoberta da 

doença e mais ainda com a possibilidade de doação. Relata que ficou desesperada 

quando soube da doença da irmã, achando que ela morreria. Em relação a decisão da 

doação afirmou que “tinha um pensamento de ser a escolhida, tinha algo me avisando. 

Somos muito parecidas, as duas bravas. Acho legal poder salvar a vida dela”.  Tem 

muita esperança de que o tratamento seja um sucesso. 

 

Produção gráfica 

 Mayra desenha três figuras:  

A: mãe,   

B: filho,  

C: pai 
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Análise do grafismo 

 

 Aspectos Gerais  

Posição da folha Localização  Tamanho 

Horizontal 3º Quadrante Pequeno 

 

Os aspectos gerais do desenho são sugestivo de conflitos, regressão, inibição, 

constrição e depressão, comportamento emocionalmente dependente e ansioso. 

 

Aspectos  Formais 

Postura em pé 

Perspectiva frente 

Transparências ausência 

Seqüência normal 

Simetria normal 

Articulações ausente 

Anatomia interna ausência 

Pormenores ausência 

Proporções certa harmonia 

Indicadores de conflito ausentes 

Ordem das figuras Mãe, pai, filha 

Tema Em palito 

Tratamento diferencial menor (B) 

 

 Os aspectos formais do desenho sugerem dificuldades nas inter relações pessoais 

e ingenuidade. 
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Aspectos   Conteúdo 

Cabeça grande (A)/ média (B,C) 

Cabelos 

Rosto 

ausência 

omissão de traços fisionômico (B) 

Olhos pequenos/ só um círculo 

Sobrancelhas presente (A/C) 

Nariz 

Boca 

um só traço / omissões (B) 

para cima / linha simples 

Orelha omissão 

Pescoço em uma só linha 

Tronco uma só linha 

Tórax uma só linha 

Ombros ausente 

Seios ausente 

Cintura  ausente 

Cadeiras e nádegas ausente 

Zona genital ausente 

Abdômen ausente 

Braços curtos (C) / em uma linha apenas 

Mãos omissão 

Dedos omissão 

Pernas uma linha só 

Pés omissão 

Roupas  ausência 

Acessórios ausente 
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Nos aspectos de conteúdo aparecem indícios de infantilidade, dependência, 

timidez, insegurança e passividade, dificuldade no controle dos aspectos intelectuais 

e impulsivos. Aparece ainda sinais de dificuldades no contato interpessoal e 

adaptação social. 

 Os adultos são mais valorizados, sendo que a criança é desenhada em segundo 

plano e com omissão de traços fisionômicos. 

 

Análise do Inquérito 

TL: 4”  

TT= 42” 

Anotações do Aplicador 

Depois de proposta a tarefa diz: 

Não sei bem desenhar. Vou desenhar do meu jeito. Depois não repara se ficar muito 

feio, viu? (risos). 

Pega o lápis, mantém a posição do papel. A primeira figura inicia pela cabeça, 

tronco, braços e pernas, desenha os olhos, a boca, o nariz e a sobrancelha. Na segunda 

desenha figura segue a mesma ordem. E a terceira é desenhada entre as duas primeiras, 

sendo essa de um tamanho menor, sem nariz e sem as sobrancelhas. Ri ao ver o 

resultado do seu trabalho. 

 

Inquérito 

E: Agora eu vou lhe fazer algumas perguntas sobre os desenhos que você fez. 

Gostaria que você me explicasse quem você desenhou. 

Eu desenhei uma mulher, uma criança e um homem. 

E: Qual a idade deles? 

A mulher tem 20 anos, a criança é de julho tem 3 anos e quatro meses, e o 

homem tem 30 anos. 

E: Onde eles estão? 

 Estão na pracinha, passeando. 

E: Eles são casados? 

 São casados. 

E: O que eles estão sentindo? 

 Alegres. Não tem ninguém triste. Eles vivem muito bem. 

E: Tem alguém nessa família que não está bem? 
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 Não. 

E: Ninguém doente? 

 Não, ninguém. 

E: Do que que a mulher mais gosta? 

 De dançar 

E: Do que que ela não gosta? 

 De pessoa chata. 

E: Do que que o homem mais gosta? 

 De sair, farrear. 

E: Do que que ele não gosta? 

 De dançar. 

E: E a criança? 

 Ah, ela é muito pequenininha, gosta de tudo. De mamar, ela gosta... 

E: O que vai acontecer com eles? 

 Vão viajar, vão sair pra viajar. Vão ficar pra sempre juntos. 

  

Mayra retrata a sua família constituída: ela, o marido e o filho. Trata-se de uma 

família alegre que faz um passeio. Não existe tristeza, nem doença nessa família. 

Aparece uma discordância no casal: o que ela mais gosta de fazer, dançar, é o que ele 

menos gosta de fazer. A atividade preferida dele seria farrear. A criança por ser muito 

pequena gosta de tudo. Quanto ao futuro, esse é generoso: vão viajar e estarão sempre 

juntos. 

 

Discussão do estudo de caso 

   As análise das técnicas projetivas apontaram uma dificuldade nos 

relacionamentos interpessoais, devido a uma desregulação dos mecanismos de controle 

dos afetos. Seus relacionamentos foram permeados por imaturidade, infantilidade, 

insegurança e instabilidade. No Desenho da Família notou-se que a participante 

apresenta autocrítica exacerbada, patente em sua verbalização após receber a instrução 

da tarefa (“Não sei bem desenhar. Vou desenhar do meu jeito. Depois não repara se 

ficar muito feio, viu? [risos]”). Ao terminar o desenho, riu ao observar o resultado do 

seu trabalho. Relatou que fez o homem, a mulher e a criança de três anos. Eles 

formaram uma família feliz (“Alegres. Não tem ninguém triste. Eles vivem muito 

bem.”). A representação gráfica foi pouco elaborada, carecendo inclusive de detalhes 
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essenciais (nariz, sobrancelhas). Em seguida, diante da pergunta: “Tem alguém nessa 

família que não está bem?”, a participante manteve a denegação de possíveis conflitos 

no relacionamento familiar, afirmando de forma enfática: “Não, ninguém”. Porém, 

indícios de conflito e insatisfação transpareceram em outro momento do inquérito, 

quando se observou um descompasso em termos do que o casal mais gosta e menos 

gosta de fazer. A mulher gostava mais de dançar, ao passo que dançar é justamente do 

que o homem menos gostava. Já a criança “é muito pequenininha, gosta de tudo. De 

mamar, ela gosta...”, o que sugere regressão e projeção de necessidades orais, 

imaturidade e indiferenciação em relação aos desejos parentais. Os recursos defensivos 

são pouco amadurecidos. Diante da questão: “O que vai acontecer com eles?”, a 

participante respondeu que “vão viajar, vão sair pra viajar. Vão ficar pra sempre juntos.” 

A ênfase no “ficar juntos” (“para sempre”) sugere preocupação e ansiedade frente à 

possibilidade de separação. Assim, para que se conserve a ilusão de que “todos estão 

muito bem”, as vivências de tristeza não podem aparecer no nível consciente. Essa 

operação defensiva impede que os sentimentos depressivos possam ser elaborados. A 

denegação se dá às custas de um esforço racional intenso. Como o controle racional não 

dá conta de conter e velar toda a carga de angústia mobilizada pela possibilidade da 

perda e separação da irmã, o funcionamento psíquico é mantido em um nível regressivo, 

fixando-se em torno da gratificação de necessidades mais primitivas.   

            Os dados da entrevista corroboraram as dificuldades advindas dos 

relacionamentos mais próximos, sobretudo com a mãe e o marido. Quanto ao 

relacionamento com o marido, além dos dados da entrevista, no inquérito do DF 

apareceu discordância entre o casal no tocante às atividades preferidas. Em relação à 

irmã adoentada Mayra afirmou “se dar bem” com esta, apesar de aparecer no seu 

discurso o fato de que essa irmã “dava muito trabalho”, responsabilizando seu 

comportamento irresponsável pela origem da doença. Finalmente, quanto ao futuro, 

Mayra acreditava que tudo correria bem. No inquérito do DF afirmou que todos ficarão 

sempre juntos. Infelizmente esse desejo não ocorreu na realidade, sendo que a irmã 

receptora veio a falecer durante a internação no enfermaria da UTMO. 

 

Discussão  

 A análise do material gráfica apontou para a existência de dificuldades nas 

relações interpessoais, no contato e adaptação social, bem como controle deficitário de 
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impulsos, imaturidade, regressão, dependência, superficialidade e desejo de obter 

aprovação. 

Na análise das produções gráficas, perceberam-se sinais de dificuldade no 

controle dos impulsos, associados à imaturidade, dependência, superficialidade, 

insatisfação, insegurança e desejo de obter aprovação e aceitação social. Esse quadro 

tem implicações nos relacionamentos dos doadores, aparecendo indícios sugestivos 

de dificuldades nas inter-relações. 

 Os dados das entrevistas mostram que, na fase anterior ao processo de doação da 

medula óssea, uma questão aparece de modo recorrente: o impacto do adoecimento de 

um familiar na vida desses indivíduos, que é desencadeador de reações descritas como 

“susto” e “desespero” diante de algo desconhecido, inusitado e estranho, que mobiliza 

toda a unidade familiar. Tal dado é corroborado por achados da literatura, que mostram 

que o impacto psicológico do diagnóstico não atinge apenas o paciente, mas se 

dissemina por toda a sua unidade familiar ( Krauska & Stanislawk, 2003). 

 Uma das dificuldades apontadas pelos doadores em relação à aceitação do 

diagnóstico do irmão é a contradição observada por todos entre a aparência (o paciente 

“parecer estar perfeitamente bem”) e o fato “de ele poder morrer a qualquer momento”. 

Essa “discrepância” está relacionada às peculiaridades das enfermidades de base da 

maioria dos pacientes, cuja sintomatologia é discreta, tanto que a maioria dos doadores 

não notou que havia algo errado com a saúde do irmão. 

 São comuns nos relatos as mudanças que ocorreram depois da descoberta da 

doença do irmão, em especial no sistema familiar. De acordo com Riveira (1997) e 

Weitzner e Kuntzer (1998) essas modificações aparecem não só acompanhadas de 

tonalidade emocional disfórica, dada a possibilidade de perda iminente de um ente 

querido, como também são significadas positivamente, como oportunidade de 

aproximação familiar. Tal aproximação familiar parece estar diretamente relacionada 

com a sobrecarga de sentimentos mobilizados pelo diagnóstico de câncer hematológico, 

cujo reservado prognóstico traz consigo o temor em relação à possibilidade da perda do 

familiar, transformando-se em sentença de morte, apesar dos avanços técnicos obtidos 

nas últimas décadas. No momento da descoberta, os doadores ressaltam a importância 

“das diferenças serem esquecidas” e da família permanecer mais próxima, mais unida. 

Aliado ao adoecimento do irmão aparece ainda o fato de o transplante ser visto, 

ao mesmo tempo, como um tratamento-salvador e ameaçador (Copper & Powell, 1998), 

gerando importante impacto psicológico no paciente e na sua família (Krauska & 
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Stanislawk, 2003). Isso acontece porque ainda se trata de um procedimento que envolve 

alto risco de morbi-mortalidade. Em que pese o formidável desenvolvimento alcançado 

nos dias atuais, ainda envolve sérios riscos para o paciente, como a perda da integridade 

física e, acima de tudo, da própria vida. Trata-se, porém, de uma efetiva possibilidade 

de salvação, muitas vezes considerada como o único meio de se alcançar a cura (Prows 

& McCain, 1997), e essa esperança é o que move os doadores a incentivarem o irmão a 

submeter-se ao TMO, acreditando ser o único meio que lhe resta para conseguir retomar 

a vida que tinha antes do diagnóstico. 

Quanto à decisão da doação da medula óssea, apesar dos temores referentes ao 

processo de doação, em especial da anestesia geral, das confusões acerca de possíveis 

sequelas e limitações futuras (como a fantasia de ficar paralítico) e de nem todos terem 

ficado satisfeitos com a notícia de que seriam os doadores, a recusa da doação é nula. O 

fato de se insurgirem contra seus próprios projetos e desejos pessoais para se 

submeterem às necessidades prementes do irmão, também foi evidenciado nos 

instrumentos projetivos, nos quais aparecem indícios de sugestionabilidade, 

dependência e desejo de obter aprovação e aceitação social. 

Esses dados corroboram os achados da literatura, que apontam como principais 

motivações, na doação relacionada, o fato de o sujeito ser colocado, potencialmente, 

como o salvador da vida de um membro familiar e os preceitos religiosos, sendo muito 

difícil sustentar uma recusa em tais circunstâncias, apesar do medo e da ambivalência 

relacionada ao desejo de doar a medula (Buckner, Petersen & Bolonesi, 1994; Switzer, 

Myaskovsky, Goycoolea, Dew, Confer, & King, 2003). 

Essa responsabilidade de doar a medula e de colocar sobre si o encargo de 

“salvar o irmão”, e a conseqüente impossibilidade de recusa da tarefa, de acordo com 

Shama (1998), podem tornar-se opressivas e conduzir à angústia psicológica e sintomas 

de ansiedade no doador relacionado de medula óssea. Muitas vezes o participante 

procurarava encobrir a ansiedade, que acaba sendo expressa indiretamente por meio de 

atitudes, temores, somatizações e passagens ao ato, conforme pode ser ilustrado por um 

dos doadores (participante 7, feminino 33 anos, desquitada), que após ter a notícia de 

que fora ela a escolhida “teve febre, ficou apavorada, teve até que sair do serviço”. 

De acordo com Futterman e Wellisch (1990), os doadores relacionados de 

medula óssea apresentam reações emocionais negativas, advindas do estresse 

desencadeado pela doação. Esse estresse não pode ser completamente explicado pelo 

impacto físico do procedimento, mas é suscitado, em larga medida, pelos significados 
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atribuídos ao acontecimento, modulados pelas circunstâncias delicadas que a família 

atravessa no TMO. 

De acordo com os dados coligidos durante as entrevistas, esse quadro de estresse 

acaba interferindo em todas as esferas da vida do irmão-doador. Os participantes 

relataram dificuldades familiares e profissionais. Uma hipótese para a diminuição do 

pragmatismo seria a de que os recursos intelectuais não estariam nesse momento 

disponíveis para serem utilizados com criatividade na construção de alternativas 

saudáveis e de novas formas de viver e conviver, já que são canalizados para a 

resolução do conflito que vivenciam. Essa dado se assemelha aos achados de Almeida, 

Loureiro e Voltarelli (1998) em pacientes que vivenciaram o TMO. 

Em relação às dificuldades nas relações familiares, nos relatos dos doadores 

evidencia-se o conflito que se estabelece entre a família de origem, que incentiva e, até 

certo ponto, pressiona para que a doação aconteça, e a família constituída que, muitas 

vezes, se opõe tenazmente a tal ato. Tais conflitos aparecem sinalizados nos Desenhos 

da Família, acompanhados de indícios de insatisfação e insegurança. A evidência de 

conflitos familiares deflagrados pela oportunidade de doar a medula também foi um 

achado de Christopher (2000). 

Conforme os resultados, percebe-se que o quadro de tensão e estresse perdura 

até a véspera da doação, sendo que, nesse momento, figuram como fatores 

tranquilizadores o contato prévio do doador com o ambiente hospitalar e o fato de ficar 

internado dentro da própria UTMO, recebendo o apoio e cuidados da equipe 

multiprofissional que, a essa altura, já lhe é familiar. 

Cabe à equipe de saúde estar consciente das implicações psicológicas advindas 

do processo de doação, bem como do papel essencial que desempenha na continência da 

dor emocional desencadeada. É perfeitamente possível amenizar esse período crítico da 

vida dos doadores que, apesar da extrema fragilidade psíquica que manifestam, também 

apresentam recursos adaptativos para superarem os desafios, tais como capacidade 

lógica preservada, introspecção e permeabilidade à ajuda externa, podendo assim se 

beneficiarem de intervenções diretivas de apoio, contínuo suporte e esclarecimento por 

parte dos profissionais de saúde. 

 

Considerações Finais 

 A doação de medula acarreta diversas implicações psicológicas para o irmão 

doador, que vivencia como eventos estressores o adoecimento do irmão, a decisão do 
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tratamento, a descoberta e a responsabilidade de serem os doadores e o medo dos 

acontecimentos futuros. No período que precede a doação, o doador apresenta quadro de 

estresse instalado e manifestações de angústia, sintomas que comprometem várias 

esferas de suas vidas. O processo adaptativo tende a ser restabelecido gradualmente, 

após o término do procedimento de aspiração da medula. A possibilidade de retorno ao 

cotidiano familiar é vivenciada com satisfação pelo cumprimento de uma tarefa bem-

sucedida, o que permite aliviar a forte carga de tensão emocional. 

Frente aos achados do presente estudo é interessante que a equipe possa traçar 

estratégias de intervenção, tanto informativas como terapêuticas, que permitiam atender 

as necessidades específicas desses indivíduos em cada momento (pré, durante e pós-

doação), estendendo-se desde o período da descoberta e definição de que seriam os 

doadores até o final do longo percurso de tratamento de seus irmãos. 
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Introdução 

 O contexto da adoção no Brasil sofreu grandes modificações durante as duas 

últimas décadas, principalmente em decorrência de importantes legislações 

sancionadas. A primeira delas, que se deu em 1990, trata-se do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), o qual determina que a adoção é uma medida irrevogável e que 

todos os filhos, sejam eles biológicos ou adotivos, possuem os mesmos direitos e 

qualificações perante a Lei (Lei Federal nº 8069/1990). 

 Outra importante legislação, que também tem contribuído para a evolução da 

adoção em nosso país, a Nova Lei Nacional da Adoção, foi  sancionada em agosto de 

2009. Ao alterar alguns parágrafos do ECA,  de forma a atualizá-lo à sociedade 

contemporânea, modifica a concepção e construção do processo de filiação adotiva, 

permitindo uma inovadora visão sobre o tema (Lei Federal nº 12.010). 

 Nesse sentido, a possibilidade de reconstrução de paradigmas proporcionada 

pela Nova Lei promoveu o desenvolvimento de uma nova cultura da adoção, a qual já 

é percebida com maior naturalidade por muitos. Se antes a adoção era vista de maneira 

preconceituosa, encoberta de medos, silêncios e mitos do senso comum (Vargas, 

1998), atualmente a mídia, incluindo programas de televisão e revista de grande 

circulação nacional, aponta que a população está superando os preconceitos. Os 

brasileiros estão aceitando adotar crianças maiores de dois anos de diferentes raças, 

além daquelas com necessidades especiais; indivíduos que estavam fadados a crescer 

em situação de acolhimento. 

Em decorrência das alterações nas configurações familiares e da possibilidade de 

pensar a nova cultura da adoção, o processo adotivo hoje, se dá por múltiplas formas e 

contextos. Apesar da maior demanda ainda partir de casais com problemas de 

infertilidade, atualmente, o desejo pela adoção é manifestado também, por casais com 
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filhos biológicos, casais na meia idade, casais homoafetivos e pessoas solteiras. Desta 

forma, a adoção não é mais vista como a última opção de casais que não podem gerar 

filhos biológicos, mas sim como outra possibilidade de constituição familiar, podendo 

resultar em vivências satisfatórias tanto para os pais quanto para as crianças (Schettini, 

Amazonas & Dias, 2006). 

Percebe-se então que a adoção passou a ser vista sob uma nova perspectiva, de 

forma que atualmente seu foco é garantir à criança ou ao adolescente uma família que 

não possui. Nesse sentido a adoção pode hoje ser compreendida como um ato de 

inclusão da criança ou adolescente em uma nova família que se propõe a se tornar o 

referencial afetivo e jurídico de uma nova possibilidade de filiação para tais indivíduos. 

Esta nova vinculação influencia positivamente no desenvolvimento infantil e 

adolescente, e para que isto ocorra é necessário que seja judicialmente decretada a perda 

do poder familiar dos pais biológicos (Oliveira & Próchno, 2010; Reppold & Hutz, 

2003), para que tenham um único referencial a seguir. 

No entanto ressalta-se que o grande interstício de tempo, que muitas vezes  se dá 

entre a separação da mãe natural e o acolhimento a ser promovido pela família adotiva 

pode desencadear marcas profundas no desenvolvimento da personalidade e dificultar o 

estabelecimento das relações objetais, desencadeando muitas vezes o sentimento de 

desamparo na criança (Levinzon, 2008). Separações abruptas, em geral são vivenciadas 

por intensos desconfortos, os quais Winnicott (1963) denominou de angústias 

imagináveis ou de angústias de aniquilamento.  

Se angústias de aniquilamento, ou vivências de desintegração ocorrem, a criança 

pode vir a utilizar de  defesas para garantir sua existência psíquica, e uma delas pode ser 

a do falso self, que surge com forma de proteção ao self verdadeiro. Contudo, é 

importante destacar a relevância de tal defesa, que ao ocultar o self verdadeiro, aquele 

relacionado à espontaneidade, à criatividade e ao sentimento de existência própria, evita 

o seu aniquilamento, ao se submeter às exigências feita pelo ambiente (Winnicott, 

1960/1965). 

A angústia de separação e o que decorre dela, a sensação de aniquilamento, 

representa para Levinzon (2008) a questão central do psiquismo do adotado. Para a 

citada autora, encontram sempre presentes em tais crianças o medo de perder pessoas 

que lhe são importantes, o sentimento de desconfiança com relação ao outro e a 

constante culpa pelo desaparecimento dos pais. Aponta que não raro observa-se na 

criança adotiva a atribuição ao abandono sofrido à manifestação de sua própria 
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agressividade, voracidade e ciúmes, dentre outras cargas pulsionais. A autora ainda 

ressalta que tal angústia resulta, principalmente, em uma dificuldade da criança em 

acostumar-se com situações novas. 

A complexidade das angústias de separação, associadas à díade vinculação e 

abandono, pode vir a ser ressaltadas durante algum tempo nas crianças adotadas. Isso 

se deve ao fato da dependência do objeto de amor ser sentida como ameaçadora, uma 

vez que o medo de um novo abandono faz com que continuamente entrem em contato 

com vivências anteriores de real abandono, segundo a concepção de Levinzon (2008).  

Partindo da premissa de que todo encontro é também despedida, supõe-se que 

toda despedida pode em contrapartida desencadear um novo encontro (Peiter, 2011). 

Nesse sentido, para que se desenvolva um vínculo gratificante entre adotantes e 

adotados é importante que estes últimos revivam as antigas separações para poderem 

ressignificá-las. Isto posto o objetivo deste trabalho foi verificar os efeitos da narrativa 

de histórias infantis e do desenho da família para a compreensão e elaboração de 

angústias e fantasias de crianças adotivas. 

 

Método 

Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro (UFTM), sob o parecer de número 2251, o presente estudo constitui 

numa pesquisa-intervenção, que valoriza a autonomia e a corresponsabilização dos 

envolvidos, onde pesquisadores e participantes compartilham experiências, através de 

métodos interventivos na tentativa de compreender e transformar a realidade vivenciada 

(Palombini et al, 2013). Para a interpretação dos dados, utilizou-se da metodologia de 

estudo de caso coletivo cujo objetivo é procurar insights para uma dada questão, de 

forma a facilitar a compreensão sobre determinado fenômeno específico comum ao 

grupo estudado, de acordo com a proposta de Stake (2000). O fenômeno específico 

comum a este estudo é a adoção. 

Participaram do estudo seis crianças adotivas com idade entre seis e doze anos e 

seus pais adotivos, perfazendo um total de dezoito pessoas. Estes últimos se 

submeteram anteriormente à pesquisa, ao Curso Preparatório para Adoção, conforme 

prevê a Nova Lei da Adoção, que atualmente exige que, para adotar, todos os 

postulantes precisam ser preparados por uma equipe psicossocial, antes de se processar 

a adoção definitiva (Lei Federal nº 12.010). Para a preservação da identidade das 
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crianças, estas serão denominadas neste relato pelos nomes fictícios de Antônia, Beatriz, 

João, Kleber, Amarílis e Marcos. 

 Os pais das crianças participantes, contatados pelas pesquisadoras, foram 

informados do objetivo do estudo e convidados a colaborar com a pesquisa. Estes 

estavam cientes dos procedimentos que seriam realizados e assinaram  o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As crianças também foram informadas 

sobre os encontros e o assunto a ser abordado e consentiram verbalmente em participar, 

utilizando-se para a coleta de dados três instrumentos norteadores. Com os casais 

adotante, utilizou-se de entrevistas semiestruturadas, e  com as seis crianças utilizou-se 

do Procedimento Desenho-Estória com Tema (DE-T) e da narração de histórias infantis 

com personagens em situação de adoção.  

 O estudo foi dividido em três fases. Na primeira delas entrevistaram-se os pais 

com o propósito de investigar sobre a história de vida dos filhos e de como estavam 

vivenciando o processo adotivo. Nesta mesma fase realizou-se o primeiro DE-T com a 

criança tendo como tema: “Desenhe a sua família”. Em seguida, pediu-se que as 

crianças contassem uma história e lhe desse um título. 

 A segunda fase do projeto consistiu em seis encontros individuais com as 

crianças participantes, em que se utilizou o procedimento de narração de histórias de 

cinco livros infantis com a temática da adoção. Após a narração, foi discutido com as 

crianças o entendimento das histórias por parte destas e solicitado que expressassem por 

meios artísticos esta compreensão, de forma a recontar a história com suas próprias 

palavras. Destaca-se que a utilização desta metodologia, permite a reflexão entre os 

envolvidos, possibilitando que tanto as crianças que as ouviu, quanto os pesquisadores 

que contaram as histórias, compreenderam delas. 

            Na terceira e ultima fase fez-se uma nova entrevista semiestruturada com os 

pais, com intuito de verificar os efeitos da intervenção. Além disso, foi realizado um 

segundo DE-T com cada criança, a fim de compreender como as narrativas orais das 

histórias infantis atuaram na construção do processo adotivo por parte da criança. O 

tema foi o mesmo do primeiro desenho solicitado: “Desenhe a sua família”. 

 As entrevistas semi-estruturadas e a narração de histórias infantis foram 

analisadas segundo o Processo Compreensivo que consiste em reconhecer o que é 

relevante e significativo na personalidade do sujeito, oferecendo um sentido para as 

informações colhidas durante o processo (Trinca, 1984), enquanto que o DE-T também 

foi analisado segundo o referencial de Trinca (1997), aliado à livre inspeção do material 
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ancorado no referencial psicanalítico. Tal referencial proporciona, a partir do desenho e 

da história a ele relacionada, o conhecimento de aspectos da personalidade que nem 

sempre são detectados nos moldes tradicionais, como nas entrevistas.  

 

Resultados e Discussão 

Após, analisados os dados, esses foram agrupados em seis grandes categorias. 

1).A experiência de falar sobre adoção; 2).A história anterior à adoção; 3). Família: um 

amor em construção; 4). As instituições de acolhimento; 5).O abandono e  

6).Manifestação do falso self, como explicitado a seguir. 

 

A experiência de falar sobre adoção          

            Quanto à primeira categoria, a da experiência de falar sobre a adoção, as seis 

crianças demonstraram inicialmente certa dificuldade em falar abertamente sobre o 

tema. Entretanto, ao longo da intervenção conseguiram aos poucos, umas mais que as 

outras, ir se expressando, com maior tranquilidade. É importante ressaltar que a 

conversa aberta com a criança, a partir das histórias infantis com personagens vivendo  

situação semelhante  delas, seguramente possibilitou a livre expressão sobre a adoção de 

forma segura e natural. 

 Ainda que João tenha dito à mãe sobre o grande desejo em conhecer futuramente 

a família biológica, quando já fosse grande, demonstrou tranquilidade ao falar sobre a 

adoção e seu próprio processo adotivo, enfatizando a importância do amor nestas 

relações. Já Beatriz, diferentemente de João, apresentou maior dificuldade em 

expressar-se sobre o tema. De acordo com os pais, ela evita  falar sobre a adoção e sobre 

a família biológica, fato também observado durante as intervenções. Ainda que as 

conversas, frutos das narrativas, acontecessem, elas não duravam muito tempo e 

rapidamente Beatriz pedia para mudar de assunto, porém verbalizou seus sentimentos 

após uma das seis historias contada: “muita gente fica nervosa, com raiva. Não tem que 

achar que é filho de outra pessoa”. 

 De acordo com Winnicott (1955/1997), quanto mais precoce acontecer a 

revelação sobre as origens da criança, melhor. Algumas vezes, as crianças trazem o 

desejo de não saber sobre estas origens, entretanto, a demora ou inexistência deste 

diálogo gera fantasias ansiogênicas que se fundem aos fatos sobre seu passado, 

proporcionando confusão em seu presente e em sua perspectiva de futuro. 
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A história anterior à adoção  

            Os dados agrupados nesta segunda categoria, possibilitou identificar os 

participantes, a  confusão entre realidade externa e fantasia a respeito do passado, 

evidenciando ambivalência de sentimentos. Muito provavelmente tal ambivalência  está 

relacionada não apenas à idade na qual passam, a saber, sobre suas origens, mas 

também aos silêncios e mistérios acerca das famílias biológicas, o que ocorre em parte 

pela dificuldade dos pais adotivos em falar sobre elas, e em parte por realmente não 

saberem, levando-as a fantasiar sobre a história anterior à adoção. 

 No decorrer das intervenções, muitas vezes as crianças especulavam sobre a 

família biológica e sobre como se deu o processo de adoção. Era comum ouvir  

expressões como “vim do orfanato” e “me pegar no hospital”, a relatarem como 

achavam que se dava a sua origem, denotando a ideia de que em passado recente se 

sentiam como crianças sem pais, ou por ser órfãs, ou por que fantasiavam que é no 

hospital que se “pegam crianças”. Evidentemente, já se utilizou dessa prática no Brasil, 

no entanto, hoje embora ainda se dê, de forma velada em lugares mais ermos, com 

menor fiscalização pelos órgãos competentes, é pouco comum a chamada “adoção a 

brasileira”. Com certeza nenhuma das crianças participantes, foram adotadas dessa 

forma, pois todos os adultos participantes frequentaram o Curso Preparatório para a 

Adoção, constituindo uma adoção legal, fato que evidencia como se torna forte a 

sensação de abandono em tais crianças: ou no orfanato, ou no hospital. 

 Ressalta-se ainda a presença frequente da utilização de termos como “pais 

verdadeiros” e “filhos legítimos”. Estes revelam uma comparação depreciativa entre a 

constituição familiar biológica, considerada natural, e a adotiva, que seria menos 

legítima. Se intensificada, esta comparação pode vir a gerar dificuldades no 

estabelecimento de vínculos e de papeis de pais e filhos na estrutura familiar. Antônia, 

ao observar as imagens do livro "O dia em que eu fiquei sabendo", o qual só tem 

gravuras de forma a facilitar a livre expressão das fantasias das crianças contou a 

seguinte história:  

 

              [O menino] viu uma mulher grávida. Falou: mãe, papai, olha, uma 

moça. Como ela é linda, papai.[...] Pai... como que eu...?? vocês são    

meus   pais de verdade? Aí sua mãe ficou pensando..., mas seu pai, 

fez, hum,  hum, não filho,  não, é. Ah, é! Você é nosso filho sim, mais 
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ou menos  isso.[...] A parte boa é que eles tem filho. A parte ruim é 

que não tem filho seu. 

            A história, contada por Antônia, mostra como ainda esta difícil valorizar a 

filiação adotiva na qual foi incluída, e sentir que se trata de uma filiação real e 

construída, mas ainda se percebe inserida em uma filiação de segunda categoria: “A 

parte ruim é que não tem filho seu”. 

 De acordo com Schettini, Amazonas e Dias (2006), o importante é não negar a 

existência de diferenças nas formas de parentalidade e filiação adotiva e biológica, mas 

sim acolhê-las de forma natural, sem marginalizá-las. Os preconceitos existem na 

própria família biológica, gerando fantasias e mecanismos de defesa que dificultam a 

apropriação da família adotiva por parte da criança. 

Através da fantasia, os participantes conseguiram expressar os sentimentos que 

os invadiam quando retomavam sua história: a tristeza e agressividade experienciadas 

ao contar sobre vivências traumáticas na família biológica, o medo de permanecer 

sozinho na Instituição de Acolhimento e a possibilidade de cuidado na família atual. 

Segundo Briani (2008 p.52) “é possível sentir na transferência que há sentimentos e 

fantasias pré-verbais tão primitivas que escapa à expressão da linguagem, precisando ser 

revividas, reconstruídas e colocadas em palavras, com a ajuda do terapeuta”. Ao 

possibilitar que recordassem as diferentes vivências pelas quais passaram, se deu a a 

possibilidade de experienciar  sensações inquietantes para que a partir daí possam, 

posteriormente iniciar o processo de elaboração dos acontecimentos. 

 

 Família, um amor em construção 

            O aprofundamento nos dados classificados nesta terceira categoria 

possibilitaram a percepção de que ainda que existam inseguranças em relação à família 

biológica e à legitimidade da constituição familiar por meio da adoção, as crianças 

envolvidas na pesquisa sentiam-se inseridas na família adotiva. Nos desenhos da família 

todas as crianças se colocaram como membro desta, algumas vezes inclusive de forma 

que a história girasse quase que exclusivamente em torno de si, porém com a 

participação da família. 

 A família adotiva, de acordo com as crianças, é um amor em construção, e é 

motivo de agradecimento, como se observa na verbalização de Beatriz após uma 

história relatada: 
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 “Ficou triste, sei lá, preocupada (...) Porque ela... a família dela não tava lá, e ela não 

sabia de nada, era um bebê.  E aí? [perguntou a pesquisadora] Aí, a  família dela viu 

ela, deu amor pra ela, aí ela ficou feliz! E aprendeu um  monte  de coisa”.  

Ao iniciar a primeira produção do DE-T, Kleber disse que não desenharia “todas 

as suas famílias” optando por representar apenas sua família atual. Entendeu-se a partir 

desta fala que Kleber demonstrou recordar do  passado, mas que sua escolha era a de 

pertencer à família que o acolheu na adoção. Após expressar sua vontade o menino 

anunciou seus sentimentos em relação à sua nova família. Ficou evidente que o vínculo 

entre eles está sendo construído, aos poucos, com a convivência, o amor, o cuidado.  

 De acordo com Otuka, Scorsolini-Comin e Santos (2012) a adoção não se limita 

às relações parentais, mas sim envolve todo o restante da família, referindo-se não só à 

família ampliada, como também aos irmãos. A temática dos irmãos foi constante nas 

intervenções, tanto para as crianças que os possuem presentes em suas vidas quanto para 

aquelas que não possuem irmãos. 

 Os citados autores relatam que os filhos mais velhos, biológicos ou adotivos, 

também "adotam" os irmãos como seus pais o fazem, auxiliando na construção de um 

ambiente capaz de proporcionar um amadurecimento saudável (Otuka et al., 2012). É 

possível compreender que a relação fraternal estabelecida entre eles é natural, com 

manifestações de ciúmes, mas também de muita cumplicidade, possibilitando a  

inferência de que quando o processo adotivo é bem estruturado, toda a família se  

envolve harmonicamente. 

 

 Instituições de Acolhimento  

             São aquelas cuja finalidade é acolher crianças e/ou adolescentes em qualquer 

situação de risco, fornecendo-lhes proteção. A institucionalização pode ser 

compreendida como a alternativa mais adequada, dentre as implantadas até hoje, para 

acolher crianças cujos direitos foram violados por meio de abusos, maus-tratos, 

negligência ou abandono por suas famílias de origem e que não possuem mais 

condições de permanecer no mesmo local físico que elas (Prada e Weber, 2006; Oliveira 

e Próchno, 2010). 

 Entretanto, Baptista, Soares e Henriques (2013) acrescentam que estas 

instituições, em sua maioria, têm proporcionado poucas oportunidades de crescimento 

pessoal para a criança institucionalizada. Raramente as práticas são voltadas para as 
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necessidades individuais e o envolvimento entre adulto e criança não é consistente, 

dificultando um desenvolvimento futuro de adaptação do qual qualquer criança 

necessita. Ilustrando a quarta categoria, nomeada como Instituição de acolhimento, 

apresenta-se a verbalização de Kleber após o relato de um dos livros infantis: 

Porque se não... se não... o filho que deu pra outra pessoa vai para a Casa Lar. 

Vai para a adoção. Ai depois vai pra outra família, ai depois vai para a Casa 

Lar e ai depois vai para outras famílias. [Pesquisadora]: Tantas vezes assim? 

Aham. Eu já fez, já fez isso comigo. [Pesquisadora] O que fizeram? Me adotou 

toda hora, todo, todo, todo dia que eu tava na Casa Lar. 

 

 Dessa forma Kleber pôde relatar como todo o processo de institucionalização foi 

angustiante e não compreendido.  Tal incompreensão se deu pelas idas e vindas durante 

o período de acolhimento: tentativa sem êxito de recolocá-lo em sua família biológica e, 

posteriormente, tentativas frustrantes de adoção.           

 As crianças possuem certa dificuldade em expressar sobre as instituições, ainda 

que em alguns momentos citassem a instituição de acolhimento. A partir disso, é 

possível pensar que o tema é encarado como uma espécie de tabu por parte das famílias. 

Os próprios pais relataram que não conseguiam falar claramente sobre isso com a 

criança e nenhuma delas mostrou entender o funcionamento destas instituições, apesar 

da compreensão absoluta de que elas estão relacionadas ao abandono e à espera pela 

adoção, que pode levar a vida toda.  

  

O abandono 

 O sentimento de abandono, em suas diferentes configurações, está normalmente 

presente nas vivências necessárias ao longo da vida de todos nós. Entretanto, de acordo 

com Rosa (2008), a fantasia e o sentimento de abandono estão intrinsecamente 

presentes com maior força na realidade e no imaginário da pessoa adotada. Vinculado à 

angústia de separação, o medo do abandono pode gerar diversas consequências, 

sobretudo, o medo de um novo abandono. Enquanto as crianças que vivem com seus 

pais biológicos, trazem em seus discursos o apego aos pais e o medo de estarem 

sozinhas, principalmente diante de situações novas e potencialmente difíceis, a criança 

adotiva vivenciou de fato o abandono real e vivenciou várias situações novas, muitas 

vezes extremamente difíceis. 
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Os sentimentos angustiantes vivenciados por Marcos e relatados pelo casal 

adotivo podem ser melhores compreendidos a partir do primeiro DE-T realizado pela 

criança, o qual conseguiu expressar sua dificuldade em conciliar os diferentes 

acontecimentos de sua vida (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Primeiro DE-T 

 

Enquanto Marcos desenhava dizia em voz alta:  

              Ele mesmo está pegando o sol dele. Ele está jogando sol pra cá e depois está 

vindo sol pra cá. Que tem as outras nuvens. Que a nuvem de chuva ta 

tampada, ai eu vou fazer esse daqui. É chuva, é da chuva. É esse daqui 

também, vai chover. Mas ai, ai para de chover e vem o sol, tem o arco-íris. O 

arco-iris eu vou fazer de uma cor, o arco-íris. Tá de noite. Tem a lua e o 

azul.[Tem o que?] A lua tá triste.[Porque ela tá triste?] Porque ela, ela ficou 

parada só desse lado aqui. Ela ficou só desse lado aqui. Ela tem que rodiar a 

cidade toda.  

 

         A produção contém várias informações e ambiguidades, as quais apontam 

sentimentos derivados do conflito: abandono versus novo vínculo. A representação do sol 

e da lua, do arco-íris e da chuva, no emaranhado de pipas podem simbolizar a claridade e 
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a escuridão nas diversas fases vivenciadas em seus seis anos de vida. Continuava 

verbalizando para a pesquisadora:  

É segredo, é segredo de lá. Eu tenho um montão de segredo. [Você tem um 

montão de segredos?] Aham, eu tenho um montão de segredo onde que eu 

morava.[ E onde você morava?] Antes eu morava... primeiro eu morava em 

Uber.... e depois eu passei pra cá. [E da onde veio esse segredo?] Primeiro foi 

de, primeiro eu morava lá em Uber... lá em São Paulo, depois eu passei para 

Uberlândia, depois eu passei para a Casa Lar e depois eu passei para cá. 

[Aham. E da onde são esses segredos?] Ihhhhh, são de outras cidades. De 

outras, são bem longe. Esses segredos não pode falar pra ninguém, nem para 

mim mãe daqui, [...] se não eu volto para a Casa Lar.” 

 

Seguia desenhando e relatando desde a convivência conturbada com a família 

biológica até os dois anos, seguida da institucionalização, posteriormente de uma 

tentativa frustrada de adoção, nova institucionalização, e finalmente a adoção 

formalizada, mas que tem uma mamãe que “não pode saber dos segredos dele de lá.” 

Neste sentido a criança reforçou o que havia expressado no início do desenho: não saber 

desenhar coisas difíceis. Quando questionado sobre o que é um desenho difícil, 

informou: “desenhar coisa que eu não dou conta.”, ou seja, como lhe era  difícil 

compreender e expressar tanto sofrimento em decorrência de vários abandonos? 

 

A Manifestação do Falso-Self 

Winnicott (1960/1965) afirma a possibilidade do desenvolvimento de um self 

verdadeiro e um falso self. O self verdadeiro permite à criança a livre expressão de seus 

afetos especialmente em seus relacionamentos, o que proporciona o sentimento de 

existência. Entretanto, a criança que experimenta vivências angustiantes desde o início 

da vida, pode precisar dos recursos de um falso si mesmo para se defender 

psiquicamente, desenvolvendo falsos relacionamentos com as pessoas ao seu redor ao 

corresponder não ao que realmente desejam e sentem, mas ao que outras pessoas 

esperam dela.  

Percebeu-se ao longo da intervenção que as crianças precisavam mostrar 

sentimentos positivos o tempo todo. A exigência auto imposta de que durante as 

intervenções suas atitudes correspondessem ao que a pesquisadora esperava deles aos 

poucos foi abrandando, na medida em que as crianças demonstraram maior confiança 
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em manifestar não apenas sentimentos positivos e agradáveis, mas também aqueles que 

os perturbavam e entristeciam. 

Contudo, esta mesma confiança em falar sobre si expôs dificuldades em 

expressar afetos considerados negativos para os pais adotivos - as principais pessoas 

que, no momento, temiam perder. É comum que os pais adotivos alimentem a fantasia 

de que os filhos, ao descobrirem-se adotados, os abandonem em busca dos pais 

biológicos (Schettini, Amazonas e Dias, 2006). A criança, ao captar este temor dos pais, 

dificilmente consegue manifestar sua tristeza diante do abandono sofrido. 

Demonstraram necessidade e preocupação em serem aceitas, pedindo por vezes 

às investigadoras, segredo sobre os acontecimentos de sua vida, para que todo o seu 

passado de sofrimento e os sentimentos ambivalentes não incomodassem os pais e 

causassem novamente o abandono.  

 

Considerações Finais 

Ao longo da intervenção encontraram-se fatores comuns à criança adotiva, a 

serem destacados aqui. Elas apresentaram fatores saudáveis, como o sentimento de 

inserção na família adotiva, com a criação de vínculos positivos. Aos poucos passaram a 

falar mais abertamente sobre seus afetos, preocupações e ambivalências, o que muito 

provavelmente as ajudarão a levar essa facilidade de expressão para outros momentos 

de suas vidas. Entretanto, fatores, geradores de maiores angústias também foram 

encontrados em todos os participantes. Identificou-se grandes dificuldades em 

manifestar afetos ligados à tristeza e à agressividade assim como  intenso medo de novo 

abandono e a angústia de separação.  

Foi possível perceber que apesar de toda a ambiguidade de sentimentos, 

identificados  tanto nos  DE-T da maioria dos participantes, quanto nas representações 

artísticas após as  contações de histórias, as crianças conseguiram enfatizar a parte boa e 

amorosa de suas fantasia. O apropriar-se das vivências dos personagens de seis histórias 

com a temática adotiva, narradas ao longo de encontros individuais com cada 

participante, proporcionaram às crianças o contato e a expressão de angústias 

inquietantes. E tudo que pode ser expresso por meio da palavra e compartilhado por 

alguém com uma escuta significativa é terapêutico. Segundo Bettelheim (1980), os 

contos possibilitam de maneira não ameaçadora, que as crianças tenham certo controle 

sobre seus dramas internos e busquem soluções para seus dilemas.  Seguindo a mesma 

linha de pensamento, Rosa (2008) acrescenta que os benefícios não se restringem aos 
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contos de fadas, inclusive afirma que toda e qualquer história utilizada para o 

reconhecimento de fantasias é útil ao ajudar a colocação das angústias em palavras 

apontando ainda que “as histórias infantis sempre tiveram o poder de auxiliar as 

crianças a nomear e suportar seus conflitos básicos” (p.99). 

Ressalta-se que apesar dos benefícios proporcionados pelas histórias, tanto os 

adotados quanto os adotantes participantes deste estudo, se beneficiariam da 

continuidade de acolhimento psicológico ao longo da constituição do vínculo familiar 

que está se processando.  

O estudo não esgota o tema, e nem pode ser generalizado, pois tratou da 

intervenção com seis crianças em processo de adoção, no entanto, destaca-se que 

esforços  de equipes psicossociais que trabalham com crianças institucionalizadas e 

adoções, são extremamente importantes  para serem facilitadoras na transição desse 

processo entre os envolvidos.  
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Introdução 

Este estudo aborda a qualidade vida na clínica dos transtornos alimentares (TAs). 

De acordo com o DSM-IV-TR (APA, 2000), a Anorexia Nervosa (AN) se caracteriza 

pela recusa em manter o peso corporal dentro do normal mínimo para sua idade e altura, 

um medo intenso de ganhar peso e uma alteração na percepção da forma e tamanho do 

corpo. A AN se divide em dois subtipos: Tipo Restritivo e Tipo Compulsão 

Periódica/Purgativo. No subtipo Restritivo o baixo peso é atingido e mantido através de 

dietas, jejuns e excesso de exercícios físicos, sendo o episódio atual não apresentou 

regularidade de comportamentos compulsivos ou purgativos. No subtipo Compulsão 

Periódica/Purgativo o indivíduo, além de fazer uso de dietas e/ou jejuns, e/ou excesso 

de exercícios físicos, também apresenta comportamentos compulsivos e/ou purgativos, 

como vômitos autoinduzidos, uso de laxantes, diuréticos ou enemas.  

A Bulimia Nervosa (BN) caracteriza-se por compulsões periódicas e métodos 

compensatórios inadequados para evitar ganho de peso, como vômitos autoinduzidos, 

uso de laxantes, diuréticos, e enemas. As compulsões e comportamentos 

compensatórios devem ocorrer no mínimo duas vezes por semana durante três meses.  

Estudos que tiveram como objetivo medir a implicação dos TAs na qualidade de 

vida dos pacientes, através de instrumentos diversos, identificaram maior prejuízo da 

qualidade de vida de pacientes com transtornos alimentares em relação à população 

geral, e prejuízo semelhante em relação a pacientes com outros transtornos 

psiquiátricos, como esquizofrenia, depressão e transtorno de pânico, com maior 

comprometimento dos componentes mentais, principalmente a saúde mental, emocional 

e a vitalidade (Gonzalez, Padierna, Quintana,  Aróstegui, & Horcajo, 2001), assim como 

menor bem-estar existencial em relação ao grupo-controle (Fox & Leung, 2009).  
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Alguns estudos apontam que pacientes com anorexia apresentam maior 

comprometimento da qualidade de vida em relação aos pacientes com bulimia, sendo o 

Índice de Massa Corporal (IMC) um preditor da baixa qualidade de vida (Bamford & 

Sly 2010). Esses pacientes também tendem a apresentar melhorias menores depois de 

um ano de tratamento, sendo estas melhorias mais relacionadas aos aspectos físicos do 

que mentais (Muñoz Quintana, Las Hayas, Aguirre, Padierna & González-Torres, 

2009). 

No entanto, outros estudos identificaram menor prejuízo da qualidade de vida de 

pacientes com AN em relação aos pacientes de outros grupos diagnósticos, com 

desempenho preservado nas relações sociais (Mond, Hay, Rodgers, Owen, & Beumont, 

2005), embora apresentem mais relatos de depressão, comportamentos autodestrutivos e 

ideação suicida (Doll e cols., 2005). Há ainda estudos que não identificaram diferenças 

significativas na qualidade de vida entre os diversos grupos diagnósticos (Gonzalez e 

cols., 2001; Padierna, Quintana, Arostegui, Gonzalez, & Horcajo, 2000). Alguns 

estudos apontam como determinantes para a baixa qualidade de vida em pacientes com 

TAs a presença de episódios compulsivos e purgativos (Jenkins, Hoste, Meyer, & 

Blissett., 2010; Latner, Vallance, & Buckett, 2008). Outros preditores identificados 

foram a gravidade do transtorno e a presença de comorbidades psiquiátricas como 

ansiedade e depressão e/ou transtornos de personalidade (Arostegui, Padierna, & 

Quintana, 2010; Gonzalez-Pinto, Inmaculada, Cristina, Corres Blanca,, Sonsoles,  

Fernando, & Purificacion,, 2004). A duração da doença não foi considerada um preditor 

significativo (Bamford & Sly, 2010). 

Estudos apontam que o tratamento envolvendo psicoterapia individual, grupal e 

terapia medicamentosa, apresenta melhora significativa dos sintomas ansiosos e 

depressivos e também do peso (Banas, Grabias, & Radziwiłłowicz Smoczyński, 2002). 

Pacientes em tratamento apresentam menor qualidade de vida em relação a pacientes 

mais antigos ou que já receberam alta (De La Rie, Noordenbos, Donker & Van Furth, 

2007). Pacientes que já receberam alta havia seis meses apresentaram mudanças 

positivas no estilo de vida relacionadas ao lazer, situação financeira, aos 

relacionamentos familiares e à percepção da saúde mental (Danzl Kemmler, Gottwald, 

Mangweth, Kinzl & Biebl, 2001). 

Considerando esse contexto, o  objetivo do presente estudo é avaliar a Qualidade de 

Vida Relacionada à Saúde (QVRS) de pacientes com AN e BN, que se encontravam em 

acompanhamento ambulatorial em um serviço especializado no tratamento de TAs. 
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Método 

 

Participantes 

 A população foi composta por 40 pacientes de ambos os sexos, atendidos no 

Grupo de Assistência em Transtornos Mentais (GRATA) do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (Tabela 1). 

Os critérios de seleção foram: estar em acompanhamento ambulatorial no GRATA 

no momento da avaliação (de janeiro a dezembro de 2011); apresentar condições e 

disponibilidade para colaborar voluntariamente com a pesquisa; estar preservado do 

ponto de vista das habilidades cognitivas. Como critérios de exclusão foram 

definidos: pacientes que apresentavam acentuada deterioração do estado geral de 

saúde e/ou sequelas nas funções cognitivas 

 

Tabela 1.Distribuição numérica e percentual dos pacientes com TAs de acordo com 

sexo, idade, estado civil e categoria diagnóstica (n = 40) 

Variáveis N % 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

Total 

 

38 

  2 

40 

 

70 

30 

100 

Faixa etária 

16-21 

22-62 

 

16 

24 

 

40 

60 

Estado civil 

Sem companheiro 

Com companheiro 

 

29 

 11 

 

85 

15 

Diagnóstico 

Bulimia Nervosa 

Anorexia Nervosa 

 

24 

16 

 

60 

40 

 

Instrumentos 
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Para a coleta de dados foram utilizados os seguintes instrumentos: Questionário 

Genérico de Avaliação de Qualidade de Vida – Medical Outcomes Study 36 

Item Short-Form Health Survey (SF-36)  

 O SF-36 é um instrumento de avaliação genérica de saúde, multidimensional, 

originalmente criado na língua inglesa, de fácil administração e compreensão. Ciconelli 

(1997) desenvolveu uma versão para a língua portuguesa, após processo de tradução e 

adaptação transcultural, e confirmou as propriedades de medida do instrumento, ou seja, 

reprodutibilidade e validade. O instrumento oferece uma estimativa da satisfação 

subjetiva em diferentes domínios, constituído por itens, que podem ser classificados em 

dois grandes componentes: Físico e Mental. 

  

Procedimentos  

 

Coleta de dados 

  A coleta de dados foi realizada durante os retornos ambulatoriais dos 

participantes. O instrumento foi aplicado individualmente, em situação face a face, em 

ambiente preservado, sempre que possível em sala reservada, resguardando-se os 

princípios de conforto e privacidade, com duração média de 15 minutos. Não foram 

observadas resistências ou dificuldades no preenchimento do instrumento. 

Foi solicitado ao sujeito que respondesse a 11 questões sobre como se sente e 

quão bem é capaz de fazer suas atividades diárias. Algumas dessas questões são 

compostas por subitens, de modo que o número de questões realizadas foi 36. A 

gradação das opções de respostas na escala tipo Likert varia de 1 (sim), 2 (não) a 1 (todo 

tempo) - 6 (nunca). 

  

Análise dos dados 

  Os dados quantitativos foram cotados segundo as recomendações do 

instrumento. O tratamento dos dados coletados com a escala SF-36 seguiu as instruções 

de Ciconelli (1997), sendo que após a aplicação foi atribuído um escore a cada questão, 

que posteriormente foi  transformado em uma escala de 0-100, em que o zero 

corresponde a um pior estado de saúde e 100 a um melhor. Cada dimensão do 

questionário foi analisada separadamente, não existindo, propositalmente, um valor 

geral. 
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Cuidados Éticos 

Todos os procedimentos éticos foram adotados para inclusão dos participantes no 

presente estudo. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.  

 

Resultados 

Primeiramente serão apresentados os resultados gerais obtidos com a aplicação do 

SF-36 (Tabelas 2).  

 

Tabela 2: Distribuição dos escores de cada domínio medido pelo SF-36, obtidos a partir 

da amostra de 40 pacientes com TAs investigados.  

Média dos Domínios 

 Participante Componente Físico Componente Mental 

* CF AF Dor EGS Vit AS AE SM 

P1 75 100 51 52 45 75 100 36 

P2 100 100 61 37 35 50 0 52 

P3 65 75 51 47 50 25 66,6 44 

P4 90 50 74 52 50 62,5 0 20 

P5 70 0 41 47 20 25 0 24 

P6 70 50 51 52 20 50 0 24 

P7 75 100 22 62 50 75 100 48 

P8 80 0 31 62 20 25 0 32 

P9 100 100 62 57 35 37,5 100 28 

P10 85 25 74 57 5 12,5 0 4 

P11 95 100 100 90 90 62,5 0 76 

P12 85 0 31 35 20 25 0 20 

P13 55 25 62 35 15 37,5 66,6 20 

P14 20 0 2,5 35 20 12,5 0 16 

P15 70 0 51 32 35 37,5 66,6 4 

P16 25 0 0 22 5 0 0 4 

P17 70 0 51 32 35 37,5 66,6 4 

P18 95 75 41 52 40 87,5 33,3 64 
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P19 100 100 62 87 45 25 0 48 

P20 45 0 12 92 25 12,5 0 40 

P21 75 100 62 72 60 75 100 56 

P22 100 100 100 97 65 100 0 64 

P23 50 0 12 30 10 25 0 16 

P24 75 0 12 10 15 37,5 100 68 

P25 65 0 31 62 5 12,5 0 20 

P26 100 50 100 75 90 62,5 100 80 

P27 75 100 84 52 70 87,5 100 84 

P28 90 50 72 47 10 50 33,3 24 

P29 50 0 22 15 25 12,5 0 24 

P30 85 100 100 62 55 75 33,3 36 

P31 25 0 32 15 15 37,5 0 20 

P32 90 25 100 60 65 62,5 0 68 

P33 95 100 84 77 40 50 33,3 40 

P34 75 0 32 20 20 12,5 0 12 

P35 95 100 100 77 90 100 100 92 

P36 90 25 21 32 25 62,5 33,3 0 

P37 60 0 84 67 55 25 33,3 44 

P38 15 0 22 47 30 75 0 40 

P39 70 0 22 37 25 50 0 40 

P40 100 100 100 75 65 62,5 33,3 48 

Média 73,7 43,7 53,0 51,6 37,3 46,2 32,4 37,1 

CF: Capacidade Funcional; AF: Aspectos Físicos; EGS: Estado Geral 

de Saúde; Vit: Vitalidade; AS: Aspectos Sociais; AE: Aspectos 

Emocionais; SM: Saúde Mental. 

 

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos em cada domínio do SF-36, 

separadamente. 

 

 

 

 

 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

634 
 

COMPONENTE FÍSICO 

 

a) CAPACIDADE FUNCIONAL 

 

 

Figura 1. Distribuição das participantes segundo os escores obtidos no domínio do SF-36 

Capacidade Funcional (n = 40). 

 

 Observa-se, pela Figura 1, que os participantes 14, 16, 31 e 38 apresentaram 

declínio na Capacidade Funcional, quando comparados com os demais. Quando se 

analisa segundo as atividades ocupacionais, percebe-se que duas dessas participantes 

(14 e 31) estão aposentadas e duas desempregadas (16 e 38), portanto, encontram-se 

excluídas do mercado ocupacional, o que pode ter contribuído para o rebaixamento da 

funcionalidade. 
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b) ASPECTOS FÍSICOS 

 

Figura 2. Distribuição das participantes segundo os escores obtidos no domínio do 

SF-36 Aspectos Físicos (n = 40). 

  

A Figura 2 mostra que os Aspectos Físicos aparecem com comprometimento 

total em 17 das 40 pacientes, e completamente preservados em 13 pacientes. Esse dado 

pode estar relacionado com o estado físico das pacientes decorrentes do TA. Pacientes 

com AN geralmente apresentam quadros graves de desnutrição devido à restrição 

alimentar radical, o que pode desencadear diversos sintomas físicos. Entre as bulímicas, 

embora a tendência seja manter o peso ponderal próximo da normalidade, os prejuízos 

causados pelas manobras purgativas também podem precipitar sintomas físicos 

importantes, sem contar que o desequilíbrio hidroeletrolítico pode expor o paciente a 

risco de vida.  
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c) DOR 

 

 

Figura 3. Distribuição das participantes segundo os escores obtidos no domínio do SF-

36 Dor (n = 40). 

 

O domínio Dor é o único do questionário SF-36 que tem interpretação inversa, ou 

seja, quanto maior o escore obtido, menor a QVRS no aspecto avaliado. De um modo 

geral os participantes encontram-se preservados nesse domínio, à exceção dos 

respondentes 14, 16, 20, 23 e 24 (Figura 3). Três desses participantes têm diagnóstico 

de BN e dois de AN. Não é comum a queixa de dores entre pacientes com TA, o que 

sugere a necessidade de investigação mais cuidadosa com os referidos participantes, a 

fim de se verificar se a dor está associada a sintomas físicos decorrentes do quadro de 

TA ou de outros problemas físicos. 
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d) ESTADO GERAL DE SAÚDE 

 

Figura 4. Distribuição das participantes segundo os escores obtidos no domínio do SF-

36 Estado Geral de Saúde (n = 40). 

  

Considerando que 18 participantes apresentaram escore abaixo de 50 no domínio 

EGS, e que 13 participantes mostraram escores entre 51 e 70 (Figura 4), pode-se afirmar 

que há prejuízo na maior parte da população. Três deles se destacaram como aquelas 

com maior depreciação nesse domínio (24, 29, 31), duas com AN e uma com BN.  
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COMPONENTE MENTAL 

 

a) VITALIDADE 

 

 Figura 5. Distribuição das participantes segundo os escores obtidos no domínio do 

SF-36 Vitalidade (n = 40). 

 

 Nota-se, pela Figura 5, que a Vitalidade mostrou-se pouco favorecida em grande 

parte dos participantes, em especial na 10 (AN, estudante) , 16 (AN, desempregada)  e 

25 (BN, desempregada), estando, por outro lado, bastante favorecida na 11 (estudante, 

AN), 26 (estudante, BN) e 35 (secretária, AN). Os dados sugerem que a presença de 

Vitalidade pode estar relacionada à preservação da capacidade produtiva das pacientes, 

entre outros aspectos que requerem avaliação específica. 
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b) ASPECTOS SOCIAIS 

 

Figura 6. Distribuição das participantes segundo os escores obtidos no domínio do 

SF-36 Aspectos Sociais (n = 40). 

  

A Figura 6 mostra que, apesar do reconhecido isolamento social esperado em pacientes 

com TA, especialmente na AN, os Aspectos Socais apareceram preservados em mais da 

metade da amostra. Chama a atenção o total comprometimento desse domínio na 

participante 16 (19 anos, solteira, desempregada, com quadro de AN). Trata-se de uma 

paciente com comorbidades psiquiátricas importantes, o que pode ter influenciado 

negativamente nos aspectos relacionados à socialibilidade. 

 

c) ASPECTO EMOCIONAL 

 

 Figura 7. Distribuição das participantes segundo os escores obtidos no domínio do 

SF-36 Aspecto Emocional (n = 40). 
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 De acordo com a Figura 7, apesar de aparecer preservado em 12 das 40 

pacientes, o Aspecto Emocional é o domínio com maior número de participantes que 

apresentaram comprometimento total: metade da amostra considerou como nulo esse 

aspecto de sua QVRS. Esse dado indica o prejuízo afetivo percebido por algumas das 

pacientes, apesar de quase todas já se encontrarem em atendimento psicoterápico. Esse 

resultado é consistente com o esperado, pois segundo a literatura os TA configuram 

graves prejuízos no desenvolvimento afetivo-emocional. 

 

d) SAÚDE MENTAL 

 

Figura 8.Distribuição das participantes segundo os escores obtidos no domínio do SF-

36 Saúde Mental (n = 40). 

 

 Os resultados da Figura 8 sugerem que metade dos participantes mostrou 

prejuizo nos escores do domínio Saúde Mental. No entando, esta dimensão da QVRS 

parece mais favorecida do que os Aspectos Emocionais, à exceção da participante 36 

(33 anos, casada, desempregada, AN). Trata-se de uma paciente que estava ingressando 

no serviço e o comprometimento apresentado pode estar relacionado com a agudização 

dos sintomas de TA e ausência de seguimento especializado até então. O domínio Saúde 

Mental refere-se à sensação de desânimo, “nervosismo” (ansiedade) e depressão. 
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Análise geral dos resultados 

 

Figura 9. Distribuição do conjunto de participantes segundo os escores obtidos em cada 

domínio do SF-36 (n = 40). 

 

Observar-se, na Figura 9, que no Componente Mental do SF-36 o domínio que 

se mostrou mais comprometido foram os Aspectos Emocionais (Md = 32,49), que se 

refere à satisfação do indivíduo com a quantidade de tempo e qualidade de empenho 

com que se dedica às suas atividades cotidianas. Outros domínios comprometidos do 

Componente Mental foram: Saúde Mental (Md = 37,10), que se refere à sensação de 

desânimo, nervosismo e depressão; e Vitalidade (Md = 37,37), domínio relacionado à 

perda de energia. O domínio menos comprometido do Componente Mental foi o 

relacionado aos Aspectos Sociais (Md = 46,25), que se referem ao comprometimento 

das relações sociais devido ao estado de saúde.  

Entre os domínios do Componente Físico do SF-36, o mais preservado foi a 

Capacidade Funcional (Md = 73,75), que se refere à capacidade de manter atividades 

físicas básicas e rotineiras, como andar, tomar banho e subir escada; seguido pelos 

domínios Dor (Md = 53,06) e Estado Geral de Saúde (Md = 51,65), que se refere à 

percepção do indivíduo acerca da própria saúde. Dentro do Componente Físico, o 

domínio mais prejudicado foram os Aspectos Funcionais (Md = 43,75), que se 

relacionam ao nível de comprometimento do indivíduo em relação às atividades laborais 

ou do dia a dia.  
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Considerações finais 

Os resultados do presente estudo indicam um comprometimento em diversos 

componentes da QVRS dos participantes, em especial os relacionados à esfera afetivo- 

emocional.  Esse dado é corroborado pela literatura da área, uma vez que estudos que 

tiveram como objetivo avaliar a implicação dos TA na QVRS dos pacientes, por meio 

de instrumentos diversos, identificaram maior prejuízo na QVRS de pacientes com TA 

em relação à população geral, e prejuízo semelhante em comparação com pacientes com 

outros transtornos psiquiátricos graves e persistentes, como esquizofrenia, depressão 

maior e transtorno de pânico, com maior comprometimento dos componentes mentais, 

principalmente saúde mental, organização emocional e vitalidade (Gonzalez et al., 

2001), assim como menor bem-estar existencial em relação ao apresentado pelo grupo 

controle (Fox & Leung, 2009).  

Nos domínios que compõem o Componente Físico, chama a atenção os resultados 

obtidos nos Aspectos Físicos. Foi constatado comprometimento total desses aspectos 

em grande parte dos participantes, o que contrastou, por outro lado, com a preservação 

total desse componente em muitos deles.   

Comparando os Componentes Mentais e Fisicos, observou-se maior 

comprometimento dos primeiros. Esse dado pode estar relacionado ao tratamento 

especializado que os participantes recebem, uma vez que os pacientes tendem a 

apresentar melhorias menores depois de um ano de tratamento, sendo estas mais 

relacionadas aos aspectos físicos do que aos domínios mentais (Muñoz et al., 2009). De 

modo semelhante aos achados de Padierna et al. (2000), os aspectos mais 

comprometidos da QVRS dos participantes foram: Aspectos Emocionais, Saúde Mental 

e Vitalidade, confirmando o impacto do adoecimento nos aspectos mentais dos 

pacientes. 

Esses dados devem ser levados em consideração pela equipe multiprofissional, 

uma vez que pode ser um indicador de que o maior comprometimento nos componentes 

mentais aponta para áreas de vulnerabilidade que precisam ser contempladas no plano 

terapêutico. Abordagens psicoterapêuticas de apoio podem ser indicadas, dentro de uma 

estratégia que visa ao fortalecimento de defesas psicológicas mais amadurecidas, que 

possam se contrapor às defesas mais arcaicas e desadaptativas. A psicoterapia 

combinada – individual e em grupo (ou psicoterapia familiar) – pode ser um excelente 

recurso para se alcançar um padrão de funcionamento psicológico mais integrado e 
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maximizar os benefícios terapêuticos advindos das demais estratégias utilizadas, como a 

reabilitação nutricional e o acompanhamento medicamentoso (Santos, 2006). 

Além disso, os resultados apontam também para a importância de se contar com 

uma equipe multiprofissional altamente qualificada, que atenda às diferentes 

necessidades e aspectos da qualidade de vida. O tratamento dos TAs requer a inclusão 

de profissionais qualificados no cuidado dos componentes mentais, que frequentemente 

se apresentam comprometidos nesses pacientes, mais até do que os componentes físicos. 
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Introdução 

 

Breve histórico 

O autismo é um transtorno que se apresenta como enigmático, misterioso, um 

mundo distante e estranho (Rivière, 2004). As lacunas a respeito de sua concepção 

referem-se à própria origem e evolução. Mesmo tendo em vista que o autismo seja 

considerado uma desordem orgânica, especulações em relação ao psiquismo dessas 

crianças ocasionam muitas discussões e dúvidas (Amy, 2001). 

A origem da palavra autismo vem do grego, autos que significa de si mesmo, 

enquanto ismo significa voltado (Ferreira, 2004), logo, autismo se direciona para uma 

condição de fechamento, ou seja, de um sujeito voltado para si mesmo.  

O termo foi adaptado pela primeira vez em 1911, pelo psiquiatra Eugen Bleuler, 

para designar uma característica patológica dentro do âmbito da esquizofrenia, que se 

manifestava por uma forte tendência dos pacientes ao isolamento, ou seja, um 

afastamento da realidade, voltado para a vida interior (Szabo, 1995). No entanto, foi em 

1943 que Leo Kanner, um psiquiatra austríaco, publicou um estudo chamado 

“Distúrbios autísticos do contato afetivo”, que descrevia o caso de 11 crianças, que 

apesar das diferenças, apresentavam um sintoma em comum. De acordo com Kanner 

(1951, citado por Jerusalinsky, 1994, p. 21): “A maioria destas crianças foram trazidas 

primeiramente com a suposição de que eram intensamente débeis mentais, ou com um 

ponto de interrogação acerca de um possível comprometimento auditivo”. Porém, após 

uma minuciosa observação, realizada ao longo de vários anos, o autor demonstrou que 

não havia deficiência auditiva, ou de déficits cognitivos. A capacidade delas estava 

escondida por trás do transtorno de desenvolvimento que elas sofriam (Ribeiro, 2005).  

Dentre as descrições do quadro, há relatos de características comuns encontradas 

nestas crianças como dificuldades em estabelecer vínculos afetivos, hábito em praticar a 
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mesmice, interesse persistente por objetos e severos prejuízos na linguagem 

(Jerusalinsky, 1994). Conforme assinala Assumpção Junior (1995) esses sintomas 

passaram a ser descrição de um conjunto de características especificas, o qual foi 

denominado pela primeira vez como “Autismo Infantil Precoce”. 

Assumpção Junior (1995) afirma que Kanner, no final do seu trabalho, considera 

o autismo infantil, dentro do quadro das psicoses, embora ele tenha se referido à 

importância de novas pesquisas e explorações nos níveis psicológico, biológico e social, 

que pudessem abrir novas perspectivas sobre o assunto. 

Posteriormente o médico Vienense Hans Asperger divulgou em 1944, um estudo 

que descrevia o mesmo tipo de crianças analisadas por Kanner, denominado como 

“Psicopatia autista”. Asperger não conhecia o trabalho de Kanner, publicando suas 

próprias observações narrando às limitações que os indivíduos apresentavam nas 

relações sociais (Rivière, 2004). 

Os aspectos mais importantes encontrados na pesquisa de Hans Asperger são: 

movimentar-se desajeitadamente, deficiência na coordenação motora, obsessão por 

atividades repetitivas, falta de empatia com os demais e um repertório verbal muito 

pobre (Wing, 1996). O estudo de Asperger não foi amplamente reconhecido, porque na 

época estava escrito em alemão e foi publicado durante a Segunda Guerra Mundial, 

sendo assim pouco divulgado (Jorge, 2003). 

Após estes celebres trabalhos, os conceitos sobre autismo se alteraram e 

evoluíram (Assumpção Junior, 1995). Diferentes publicações de pesquisas revelaram 

que cada autor, baseado em diversas teorias, encontraram em crianças manifestações 

autísticas semelhantes, considerando aspetos que cada um julgou mais importante, o que 

ocasionou em teorias, indicações de tratamento e classificações diversas. 

 

Definição de Autismo e Transtornos Globais do Desenvolvimento 

A definição de autismo é acompanhada por divergências e imprecisões teóricas, o 

que acaba refletindo no seu diagnostico e tornando-o complexo e desafiante (Jorge, 

2003). 

A décima edição da Classificação internacional de Doenças – CID-10, da 

Organização Mundial de Saúde – O.M.S. (1993) classifica o autismo como transtorno 

invasivo do desenvolvimento que se identifica por alterações ou anormalidades no 

desenvolvimento ocasionando irregularidades na qualidade das interações sociais 

recíprocas, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. A 
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CID-10 intensifica ainda que o transtorno sucede com maior probabilidade em homens 

do que mulheres.  

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-IV-TR da 

Associação Psiquiátrica Americana – A.P.A. (2003), enquadra o autismo dentro dos 

Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGDs), e têm sido definidos como 

comprometimentos severos e invasivos em três áreas do desenvolvimento: habilidades 

de interação social mútua, habilidades de comunicação, e presença de comportamentos, 

interesses e atividades estereotipadas.  

 

A família de crianças com autismo  

As famílias, cujo membro tem alguma deficiência, tendem a passar por 

obstáculos maiores quando comparados a quaisquer outras. O nascimento de um filho 

com necessidades especiais implica uma transformação emocional, em que todos têm 

que se adaptar a uma realidade distante daquela que se desejava e conviver com uma 

criança que não corresponde às expectativas esperadas (Prado, 2004). 

Mannoni (1995) afirma que a chegada de um bebê para a mãe é um legado de 

sonhos, uma recompensa para aquilo que se foi perdido em sua história. Este filho tem a 

tarefa de preencher as lacunas, restaurar aquilo que a mãe acreditou ser deficiente. No 

entanto, se esse ideal nasce doente, é como se todas as esperanças fossem perdidas, as 

enfermidades e lacunas da mãe são afloradas, pois aquilo que seria preenchido não se 

concretizou.  

Os estudos de Sprovieri (1995), referentes às famílias de autistas, afirmam que o 

convívio em sociedade ser torna prejudicado quando se tem um autista. Esses limites 

ocorrem em virtude dos comprometimentos oriundos da síndrome, o que influencia na 

adaptação e no desempenho familiar frente ao mundo. “O autismo leva o contexto 

familiar à ruptura entre seus membros, pois interrompe suas atividades sociais normais, 

o clima emocional transforma-se, no interior e exterior” (p.266). 

Assumpção Júnior e Sprovieri (2001) pontuam que as relações familiares são 

afetadas quando um de seus integrantes sofre alguma anormalidade. Desta forma, a 

vivência com o autismo acaba comprometendo seriamente a dinâmica familiar. 

Emoções de luto e perdas são experienciadas por esses pais, pois a criança saudável que 

eles esperavam não veio, sendo assim, sentimentos de inferioridade surgem por eles 

terem sidos escolhidos para viver esta experiência dolorosa. Prejuízos na comunicação 

conjugal são eminentes, tornando-se mais agressiva e confusa, quando um autista faz 
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parte da família. O medo e a incerteza são sentimentos que importunam os pais dessas 

crianças.  

Martão (2009) salienta que muitas vezes a criança ou adolescente autista tem 

aparência fisicamente normal, mas ao lidar com situações frustrantes encontram muitas 

dificuldades, o que colabora para que o convívio social destes indivíduos seja muito 

complicado, pois eles encontrarão problemas para compreender e seguir algumas regras 

de convívio.  A autora ainda afirma que, em sua experiência clínica com autistas, alguns 

pais buscam se isolar e esconder seus filhos, na tentativa de diminuir o contato com 

situações que gerem constrangimento. Essas famílias são expostas socialmente, devido 

à condição do autista e, sofrendo com circunstâncias que levam ao constrangimento, 

surgem sentimentos de culpa, vergonha, impotência e outros. 

Conforme assinala Ribeiro (2005), o artigo original de Kanner que introduziu o 

autismo trouxe, além das observações das crianças, também uma análise paterna, que 

era acompanhada por relatos sobre o que os pais sentiam a respeito de seus filhos. Eles 

os descreviam como: “autossuficientes, numa concha, mais felizes quando ficavam 

sozinhos, atuando como se a gente não existisse, dando a impressão de silenciosa 

sabedoria” (Jerusalinsky, 1994, p.21).  

Segundo Araújo (1995), Kanner apontou em seus estudos, que os pais das 

crianças autistas apresentavam um perfil de inteligência alto, embora se revelassem 

pouco afetuosos com seus filhos. Essas observações geraram polêmicas que permearam 

durante anos, sobre uma possível culpa dos pais, mediante a doença de seus filhos. 

Os estudos apontaram um novo olhar às famílias de autistas, visto que o 

sofrimento e as interações negativas geram consequências tão prejudiciais que até as 

teorias que indicavam os pais como os agentes causadores da doença, foram 

abandonados. Passaram a serem vistos, não mais como propulsores da doença, mais 

como agentes importantes para a eficácia no tratamento e desenvolvimento dessas 

crianças. Este enfoque teve impacto na visão dessas famílias e as tornaram 

colaboradoras para o convívio positivo desses indivíduos (Assumpção Júnior & 

Sprovieri, 2001). 
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Objetivo 

Descrever as representações simbólicas sobre o autismo, expressas por pais de 

crianças com autismo, a partir dos dados do Desenho-estória com Tema.   

 

Método 

Participaram do estudo dez casais, sendo dez mulheres e dez homens, pais de um 

filho com autismo. Não foram consideradas as variáveis de idade, nível social, cultural 

ou intelectual, pois estas não possuíam relação direta com o foco do trabalho. O perfil 

dos participantes será exposto adiante. 

Para a realização desta pesquisa, foi aplicado o Desenho-Estória com Tema. 

Trinca e Tardivo (2000), Trinca (2013a, 2013b), afirmam que o D-E é um procedimento 

usado para investigação da personalidade, que reúne recursos de desenhar livremente e 

contar estórias. 

O procedimento D-E foi criado por Walter Trinca, em 1972, com o intuito de 

explorar a dinâmica inconsciente da personalidade, pois na época muitos instrumentos 

com o mesmo proposito deixavam muito a desejar. A fundamentação teórica do teste 

está apoiada nos procedimentos psicanalíticos, acredita-se que quando o indivíduo é 

submetido a uma situação em que ele faça associações livres, estas tenderão a se 

direcionar para lugares em que o sujeito é mais sensível emocionalmente (Trapé Trinca, 

2013; Trinca,1987). Ainda de acordo com os autores, a finalidade deste instrumento é 

de ampliar o conhecimento dinâmico da personalidade do indivíduo em particularidades 

que são de difícil acesso. 

O D-E, tem o intuito de investigar processos e conteúdos psíquicos de origem 

consciente e inconscientes relacionados aos objetos internos e externos. É utilizado para 

aumentar o conhecimento das relações internas do psiquismo e do conteúdo familiar. A 

aplicação é indicada quando o profissional percebe ou supõe que existem dificuldades 

emocionais relacionadas a conflitos e fatores familiares no mundo interno e externo 

desses sujeitos (Trinca e Tardivo, 2000; Trinca, 2013a, 2013b). 

Para esse estudo, foi escolhida uma modalidade, considerada extensão do 

Desenho-Estória, chamada Desenho-Estória com Tema. Nesta modalidade, antes do 

desenho, o aplicador indica o tema a ser feito; os inquéritos e histórias livres são 

mantidos (Martão, 2013; Trinca e Tardivo, 2000).  Nesta pesquisa, o tema escolhido foi 

“Desenhe uma mãe (ou pai) que tem um filho autista”, a instrução era adaptada ao sexo 

do participante. Logo após, o indivíduo narra uma história, da maneira como preferir, 
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depois o pesquisador realizou o inquérito acerca da narrativa e, por último, foi solicitado 

um título para a criação. 

O projeto foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da 

Universidade de Taubaté sob protocolo n° 214.634. 

 

Resultados 

 

Perfil dos participantes 

 

Tabela 1 - Distribuição da faixa etária dos participantes. 

Idade Mãe Pai Total 

30-39 6 3 9 

40-49 4 5 9 

50-59 0 2 2 

 

A amostra do estudo foi composta por 20 participantes sendo dez casais 

constituídos por pais e mães com filho com autismo. A partir dos dados expostos Na 

Tabela 1, observa-se que a maior parte dos colaboradores possuem entre 30 e 49 anos 

(N=18). Percebe-se uma predominância de mães na faixa etária dos 30 aos 39 anos, e 

dos pais entre 40 e 49 anos. 

 No estudo de Assumpção Junior e Sprovieri (2001), também nota-se essa 

mesma predominância da média de idades, sendo para as mães 39 anos e para os pais 42 

anos. No entanto, nos estudos de Schmidt, Dell`Aglio e Bosa (2007), constataram que a 

idade média das mães com filho autista é de 45 anos e a dos pais é de 48 anos. Já na 

pesquisa de Simões, Rodrigues, Fonseca, Machado e Amaral (2010) a maioria das mães 

apresentavam idade entre 30 e 56 anos. 

Quanto à ocupação profissional dos participantes, os dados encontrados são os 

expostos na Tabela 2 a seguir: 
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Quadro 2 - Distribuição de ocupação profissional dos participantes. 

Ocupação Mãe Pai Total 

Engenheiro 0 2 2 

Servidor público 1 1 2 

Metalúrgico 0 2 2 

Técnico em manutenção 0 1 1 

Corretor de Seguro 1 1 2 

Militar 0 1 1 

Motorista 0 1 1 

Empresário 0 1 1 

Comerciante 2 0 2 

Do lar 3 0 3 

Professor 2 0 2 

Farmacêutica 1 0 1 

 

Conforme se observa na Tabela 2, que se refere à ocupação profissional, nota-se 

variedade de 12 ocupações. Ao se verificar as profissões, percebe-se uma 

predominância para as mães com profissão ‘Do Lar’ (N=3), e para os pais são duas 

classificações, sendo Engenheiro (N=2) e Metalúrgico (N=2).  

No estudo de Schmidt, Dell`Aglio e Bosa (2007) sobre estratégias de coping de 

mães de portadores de autismo, verificou-se que 60% das mães não trabalhavam 36,7% 

possuía o ensino fundamental, 53,3% o ensino médio e 10%o ensino superior. Já os pais 

quanto à escolaridade, 56, 7% possuíam o ensino médio, por último 30% com curso 

superior. 

A pesquisa de Simões et al. (2010) sobre o significado da terapia de grupos para 

autistas: percepção de mães, no que concerne a ocupação da mães de filhos com 

autismo, observou-se que apenas uma participante estava inserida no mercado de 

trabalho, ao passo que as outras mães eram não trabalhavam para se dedicar 

integralmente ao filho 

 

Tabela 3 - Distribuição da composição familiar dos participantes 

Composição Familiar N 

 Esposa, marido e filho 3 

 Esposa, marido e dois filhos 7 

Total 10 
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Como pode ser observado na Tabela 3, a maioria dos casais relataram possuir 

dois filhos (N=7), seguido dos casais que relataram ter apenas o filho com autismo 

(N=3). Favero-Nunes e Gomes (2009) realizaram uma pesquisa com pais de crianças 

com autismo, e verificaram que a maioria dos colaboradores possuía mais de um filho. 

 

Tabela 4 - Dados do diagnóstico do Autismo. 

Tempo de diagnóstico N Total 

1 a 3 anos 6 
10 

4 a 6 anos 4 

 

Como demonstrado na Tabela 4 4, a maioria dos pais relataram ter recebido o 

diagnóstico de autismo dos filhos há cerca de 1 a 3 anos (N=6), seguido de pais que 

receberam o diagnóstico há cerca de 4 a 6 anos (N=4). O estudo de Schmidt, Dell`Aglio 

e Bosa (2007) revelou que 56% das crianças foram diagnosticadas há mais de dez anos. 

Na pesquisa de Simões et al. (2010), constatou-se que o tempo de diagnóstico das oito 

crianças com autismo, variou cerca de nove a onze anos. 

 

Dados observados no Desenho-estória com Tema 

A análise do conteúdo das narrativas do Desenho-estória com Tema foi 

elaborada a partir da proposta de Trinca (1987) e Tardivo (1997). As histórias foram 

analisadas, seus elementos identificados e avaliados como segue: 

 

Tabela 5 - Atitudes observadas nas narrativas dos participantes 

Atitudes Básicas 

Item Pai Mãe Total 

Aceitação 6 8 14 

Oposição 

 

1 1 

Insegurança 3 1 4 

Identificação Positiva 

  

 

Identificação Negativa 1 

 

1 

 

 A respeito das atitudes básicas apresentadas nas narrativas dos participantes, 

observou-se como aponta a Tabela 5, que a atitude básica predominante foi a aceitação 
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(N=14) seguido de insegurança (N=4) e com menor incidência a atitude de Oposição 

(N=1) e Identificação Negativa (N=1). Tem-se que aceitação indica uma posição de 

domínio frente à doença do filho, indicando acolhimento dos pais em relação ao mesmo. 

No que se refere à insegurança, esta indica que alguns pais não tiveram total êxito e 

domínio sobre todo o processo, sendo assim sentem-se ameaçados. Essa atitude indica 

uma necessidade de proteção, percepção do mundo como não protetor, ou seja, certo 

medo de não conter os impulsos em relação ao crescimento. No que se refere à 

oposição, aponta para uma conduta oposta à aceitação, não há nenhuma elaboração com 

êxito, mas uma hostilidade e negativismo perante a condição do filho Em referencia a 

atitude de identificação Negativa, ou seja, relacionam- se sentimentos de menos-valia 

quanto à imagem dos filhos. 

Visto que a atitude de aceitação postula uma posição de domínio frente à doença 

e acolhimento em relação ao filho. O estudo de Monteiro et al. (2008) sobre a vivência 

materna na realidade de ter um filho autista, na categoria vivenciando o cotidiano do 

filho, os autores observam que a maioria das mães incorporam o mundo do filho, ou 

seja, elas se engajam se aprofundam na vivência com filho nos cuidados diários. Os 

pesquisadores acentuam também que as colaboradoras se consideram como “mães 

especiais”, pois elas passam a se compreender como capazes de lutar pelo bem-estar do 

filho, demonstrando paciência, preocupação e transformando uma condição dolorosa em 

uma situação de orgulho e superioridade. 

Conforme assinala Prado (2004), a maneira como os pais reagem mediante a 

deficiência do filho influencia diretamente no desenvolvimento do mesmo. A família 

pode encarar a doença de três formas, como ameaça perda ou desafio. Se estas 

interpretam como ameaça os sentimentos de angustia e ansiedade serão experienciados 

por estes pais. Quando compreendido como perda os efeitos podem produzir uma 

depressão. Entretanto se a deficiência for percebida como desafio, os sentimentos de 

ansiedade e esperanças impulsionarão os pais em busca de soluções para o problema, 

assim conduzirão ao crescimento de todos os membros familiares, inclusive a criança 

com deficiência. 

Em relação a postura de insegurança, Martão (2009) destacou que a sentimentos 

de insegurança e insatisfação com a vida pessoal foram identificados nos pais de 

autistas que autora pesquisou. 
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Tabela 6 - Figuras Significativas. 

Figuras Significativas 

Item Pai Mãe Total 

Figura materna positiva 

  

 

Figura materna negativa 

  

 

Figura paterna positiva 1 

 

1 

Figura paterna negativa 

  

 

Figura fraterna (outros) positiva 9 10 19 

Figura fraterna (outros) negativa 

  

 

 

Pode- se observar na Tabela 6, que se refere a presença de figuras significativas 

que foram apresentadas nas narrativas dos participantes, percebe-se que a figura 

predominante foi a Fraterna Positiva (N=10). Esta figura está associada com a relação 

que elas possuem com as pessoas que estão no seu meio social e que de certa forma 

possuem uma função positiva, ou seja, aspectos saudáveis nas relações. 

 

Tabela 7 - Sentimentos Expressos 

Sentimentos Expressos 

Item Pai Mãe Total 

Derivados do instinto de vida 6 8 14 

Derivados do instinto de morte 
  

 

Derivados do conflito 4 2 6 

 

Em relação à Tabela 7, que se refere ao sentimentos expressos, pode-se observar 

que predomina os derivados do instintos de vida (N=14). Este instinto se refere à 

manifestação de amor em relação ao filho. Houve também sentimentos derivados do 

conflito (N=6), o que indica a existência de sentimentos opostos derivados da luta entre 

instinto de vida e de morte.  

Entretanto, no estudo de Martão (2009), foram observados predominantemente 

sentimentos derivados do conflito, os pais que participaram de seu estudo, indicaram 
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vivências relacionadas à insatisfação na vivência decorrente das relações estabelecidas 

com seus filhos com autismo. 

 

Tabela 8 - Impulsos 

Impulsos 

Item Pai Mãe Total 

Amorosos 10 10 20 

Destrutivos    

 

Observa-se na Tabela 8, que todos participantes apresentaram os impulsos 

amorosos (N=20) Este impulso representam a ideia de cura, realização e crescimento 

perante o tratamento dos filhos. 

 

Tabela 9 - Tendências e Desejos 

Tendências e Desejos 

Item Pai Mãe Total 

Necessidade de suprir faltas básicas 1 

 

1 

Tendências destrutivas 
 

 

 

Tendências construtivas 9 10 19 

 

Na Tabela 9, percebe-se uma supremacia de tendências construtivas (N=19), o 

que revela uma necessidade de cura, realização, autonomia e crescimento. 

 

Tabela 10 - Ansiedades 

Ansiedades 

Item Pai Mãe Total 

Paranóide 

 

2 2 

Depressiva 10 8 18 

 

A partir dos dados da Tabela 10, quanto às ansiedades apresentadas na narrativa, 

tem-se a predominância da Ansiedade Depressiva (N=18), os pais possui a integração 

da situação, lutam pelo crescimento e ajustamento dos filhos, o que corrobora para 

elaboração e aceitação da doença. Apenas dois participantes (N=2) apresentaram a 
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ansiedade do tipo Paranóide, ou seja, não obtiveram a integração do processo e 

percebem em partes separadas e desintegradas. 

Em função da convergência nos resultados expostos nas tabelas 7,8, 9 e 10, 

optou-se por discutir os dados de forma conjunta. Assim há mais incidência de 

sentimentos derivados do instinto de vida (N=14), impulsos amorosos (N=20), 

tendências construtivas (N=19) e ansiedades do tipo depressiva (N=18). 

 

Tabela 11 - Mecanismos de Defesa 

Mecanismos de Defesa 

Item Pai Mãe Total 

Cisão    

Projeção    

Repressão    

Negação / Anulação 2 2 4 

Regressão    

Racionalização 2  2 

Isolamento  2 2 

Deslocamento    

Idealização 5 6 11 

Sublimação    

Formação Reativa 1  1 

 

Observa-se na Tabela 11, que o mecanismo de Defesa predominante foi 

Idealização (N=11), seguido de Negação (N=4), Racionalização (N=2,), Isolamento 

(N=2) e Formação reativa (N=1). Tem se que idealização está relacionada aos pais 

encarar a doença de forma não corresponde à realidade, percebem o autismo como 

privilégio. 

Wing (1993) relata que ao nascer um bebê normal anseia por novas experiências 

e quando completa o segundo ano de vida é capaz de falar e entender melhor o mundo 

que o cerca. Ainda uma criança normal consegue produzir sons, movimentos corpóreos 

e expressões faciais que impulsionam os adultos, em particular os pais a atenderem as 

necessidades quando este precisa. Está relação mútua entre o bebe e seus pais denota 

uma aproximação de ambos. No entanto quando se tem uma criança com autismo todas 

essas capacidades descritas acima não são presentes. Elas não demonstram curiosidade, 
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sociabilidade e imaginação o que prejudica as suas relações. Além do trabalho árduo 

que estes têm com seus filhos não existe recompensa satisfatória, pois nenhum dos 

filhos estende o braço ou se antecipam para ser aconchegado no colo de seus pais, para 

autora, este desinteresse da criança em estabelecer contato desperta tristeza em seus 

cuidadores. 

Os processos defensivos desenvolvidos pelos pais diante de um filho autista, 

podem ser observados pelos dados do estudo de Fernandes (2010), onde foi possível 

verificar que a família sofre um grande choque ao se deparar com o nascimento de uma 

criança autista, causando a ideia de que a “criança sonhada” não existe mais, surgindo 

em seu lugar uma criança diferente, o que gera depressão, seguida de sentimento de 

perda e acentuada diminuição de autoestima. Após o choque causado pela chegada do 

filho autista, foi relatado que, progressivamente ocorre um ajustamento familiar ao novo 

membro, o que conduz para uma aceitação de forma natural e automática para se 

adaptar à deficiência da criança. Conclui que após todas as dificuldades, o filho acabou 

por unir ainda mais a família, fortalecendo os laços parentais de todos e movendo-os 

para um sentido único: proporcionar ao máximo as condições para que o filho tenha um 

desenvolvimento o mais normalizado possível. 

 

Considerações finais 

A partir dos ados obtidos por meio da análise dos Desenhos-Estórias dos pais de 

crianças com autismo, foi possível avaliar a representação simbólica que esses possuem 

sobre o quadro clínico apresentado por seus filhos. 

Observou-se predominantemente, uma posição de domínio frente à doença do 

filho, revelando que os pais posicionam-se com acolhimento e aceitação e com uma 

função positiva na compreensão do quadro e posicionamento favorável diante das 

vivências que o mesmo provoca. 

Manifestaram sentimentos positivos, de amor e construção nas relações 

estabelecidas com o filho com autismo, associado a impulsos construtivos referentes a 

expectativas de cura e crescimento das crianças a partir de uma postura construtiva 

diante das dificuldades enfrentadas. 

No que tange aos mecanismos de defesa, observa-se que os pais utilizam de 

idealização para poder enfrentar as demandas cotidianas da relação com os filhos, 

indicando certo distanciamento da realidade vivida e das dificuldades de 

desenvolvimento das crianças. 
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Os dados ora expostos são referentes à amostra investigada, para generalizações 

das informações, estudos mais amplos são necessários. 

 

Referências  

Amy, M.D. (2001). Enfrentando o autismo: a criança autista, seus pais e a relação 

terapêutica. (S. Tolipan, trad.). Rio de Janeiro: José Zahar. 

Araujo, C.A. (1995). Teorias Cognitivas e Afetivas. In: S.J. Schwartzman (org.). 

Autismo Infantil (pp. 79-99). São Paulo: Memnon. 

Associação Americana de Psiquiatria. (2003). DSM-IV-TR - Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais. Porto Alegre: Artes Médicas.  

Assumpção Junior, F.B. (1995). Conceitos e Classificações das Síndromes Autísticas. 

In: S.J. Schwartzman (org.). Autismo Infantil (pp. 3-15). São Paulo: Memnon. 

Assumpção Junior, F.B. & Sprovieri, M.H.S (2001). Dinâmica familiar de crianças 

autistas. Arquivo Neuropsiquiátrico, 59 (2), 230- 237. 

Favero-Nunes, M.A. & Gomes, I.C. (2009). Transtorno autístico e a consulta 

terapêutica dos pais. Psico, 40 (3), 346-353. 

Fernandes, M.G.M.A. (2010). O estudo de uma família com uma criança autista. Vila 

Real. 2010.141f.  Dissertação de Mestrado. Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, Vila Real. 

Ferreira, A.B.H. (2004). Novo Aurélio 21: dicionário de Língua Portuguesa. (3ª ed.). 

Rio de Janeiro: Nova fronteira/Positivo. 

Jerusalinsky, A. (1984). Psicanálise do Autismo. Porto Alegre: Artes Médicas. 

Jorge, L.M. (2003). Instrumentos de avaliação de Autistas: revisão de literatura. 

Campinas. 2003. 117f. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica 

de Campinas, Campinas. 

Mannoni, M. (1995). A criança retardada e a mãe. (4ª ed.). (M.R.G. Duarte, trad.). São 

Paulo: Martins Fontes. 

Martão, M.I.S. (2009). Encontro com pais de filhos com traços autistas: 

compreendendo a experiência emocional. São Paulo. 2009. 353f. Tese de 

Doutorado em Psicologia. Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São 

Paulo.  

Martão, M.I.S. (2013). D-E com Temas: pesquisas realizadas. In: W. Trinca (org.). 

Procedimento de Desenhos-Estórias: formas derivadas, desenvolvimento e 

expansões. (pp. 303-337). São Paulo: Vetor Editora. 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

659 
 

Monteiro, C.F.S.; Batista, D.O.M.N.: Moraes, E.G.C.; Magalhães, T.S.; Nunes, 

B.M.V.T. & Moura, M.E.B. (2008). Vivências maternas na realidade de ter um 

filho autista: uma compreensão pela enfermagem. Revista Brasileira de 

Enfermagem, 61 (3), 330-334. 

Prado, A. (2004). Família e deficiência. In: Cerveny, C. Família e... (pp. 85-98). São 

Paulo: Casa do Psicólogo.  

Ribeiro, J.M.D.L.C. (2005). A criança autista em trabalho. Rio de Janeiro: 7 Letras. 

Rivière, A. (2004). O autismo e os transtornos globais do desenvolvimento. In: C. Coll; 

A. Marchesi & J. Palacios (org.). Desenvolvimento psicológico e educação: 

Transtornos de desenvolvimento e necessidades educativas especiais. (pp. 234-

254). Porto Alegre: Artes Médicas. 

Schmidt, C.; Dell`Aglio, D.D. & Bosa, C.A. (2007). Estratégias de Coping de mães de 

portadores de autismo: lidando com dificuldades e com a emoção. Psicologia: 

Reflexão e Crítica, 20 (1), 124-131. 

Simões, A.L.A; Rodrigues, L.R.; Fonseca, M.O.; Machado, D.C. & Amaral A.S. 

(2010). Significado da terapia de grupo para crianças autistas: percepção das mães. 

Ciência, Cuidado e Saúde, 9 (2), 278-284. 

Sprovieri, M.H. (1995). Família, autismo e sociedade. In: S.J. Schwartzman (org.). 

Autismo Infantil (pp. 76-264). São Paulo: Memnon. 

Szabo, C. (1995). Autismo em questão. São Paulo: Mageart. 

Tardivo, L.S.L.P.C. (1997). Análise e Interpretação. In: W. Trinca (org.). Formas de 

investigação clínica em psicologia. (pp. 115-156). São Paulo: Vetor, 1997.  

Trapé Trinca, A.M. (2013). Desenvolvimento do Procedimento de Desenhos-Estórias. 

In: W. Trinca (org.). Procedimento de Desenhos-Estórias: formas derivadas, 

desenvolvimento e expansões. (pp. 27-76). São Paulo: Vetor Editora. 

Trinca, W. (1987). Investigação clínica da personalidade: o desenho livre como 

estímulo de apercepção temática. (2ª ed.). São Paulo: EPU. 

Trinca, W. (2013a). Apresentação do Procedimento de Desenhos-Estórias. In: W. 

Trinca (org.). Formas compreensivas de investigação psicológica: Procedimentos 

de Desenhos-Estórias e Desenhos de Família com Estórias. (pp. 11-30). São Paulo: 

Vetor Editora. 

Trinca, W. (2013b). Formas tradicionais de aplicação. In: W. Trinca (org.). 

Procedimento de Desenhos-Estórias: formas derivadas, desenvolvimento e 

expansões. (pp. 13-26). São Paulo: Vetor Editora. 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

660 
 

Trinca, W. & Tardivo, L.S.L.P.C. (2000). Desenvolvimento do Procedimento de 

Desenho-Estórias (D-E). In: J.A. Cunha (org.). Psicodiagnóstico-V. (pp. 428-438). 

(5ª ed.). Porto Alegre: Artmed. 

Wing, L. (1993). Crianças à parte: o autismo e sua família. In: C.E. Gauderer (org.). 

Autismo. (pp: 110-138). São Paulo: Atheneu. 

Wing, L.(1996).  O que é autismo? In: K. Ellis (org.). Autismo. (pp. 1-26). (P. Paulo, 

trad.). Rio de Janeiro: Revinter.  

  



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

661 
 

Técnicas projetivas para avaliação da tendência antissocial:  

Uma visão transgeracional 

 

Ana Paula Medeiros 

Marcela Lança de Andrade 

Valéria Barbieri  

Programa de Pós-graduação em Psicologia 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

Universidade de São Paulo 

 

 

Introdução 

A literatura psicológica é unânime em afirmar que o ambiente é um importante 

propulsor do desenvolvimento infantil. Ao considerar a importância do meio, é preciso 

entender a influência que a família exerce na criança, podendo auxiliar ou dificultar o 

seu processo evolutivo. Para Winnicott (1956/1993), a mãe exerce um papel de auxiliar 

no crescimento inato do filho, sendo necessário que ela se sinta aceita na sociedade e no 

círculo familiar para ser bem sucedida. Em sua teoria do desenvolvimento emocional, o 

autor ressalta a importância do ambiente para a constituição da saúde emocional do 

bebê, sendo que a criança precisa dele para obter sustentação e apoio para seu 

amadurecimento (Dias, 2003). 

Primeiramente, a criança encontra-se em um estágio de dependência absoluta, na 

qual sua personalidade não está integrada. Neste período, a integração será auxiliada 

pela presença do holding (o aquecer, segurar e balançar a criança) e as experiências que 

farão a criança sentir-se dentro de seu corpo (Winnicott, 1951/2000). Quando a mãe não 

consegue se identificar com o filho, este não consegue se constituir em uma unidade e 

se integrar, o que impede que ele se desenvolva normalmente, prejudica o seu 

desenvolvimento e pode acarretar no surgimento de patologias mentais (Brum & 

Schermann, 2004). 

 Considerando a importância da família, de acordo com Eizirik e Bergmann 

(2004), a função paterna é fundamental para o desenvolvimento da criança, uma vez que 

o pai deve oferecer sustentação afetiva para que a mãe possa interagir com o bebê, 

auxiliando na divisão da relação simbiótica e na elaboração da perda deste 

relacionamento inicial. 
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A fim de compreender a complexidade da dinâmica familiar e das influências 

dos membros na constituição psíquica dos indivíduos, o tema da transmissão psíquica 

transgeracional se destaca na literatura atual. Esta transmissão corresponde a um 

processo estruturante da organização familiar, que compreende a herança da família que 

ocorre em nível inconsciente e que transita entre os níveis intrapsíquicos e 

intersubjetivos, fazendo parte da constituição do sujeito desde antes do seu nascimento 

(Santos & Ghazzi, 2012). 

ara Box, Copley, Magagna e Moustaki (1981/1994) os membros da família 

podem usar uns aos outros para expressar características suas e para transmitir a eles o 

seu psicodinamismo, ou seja, suas angústias, situações emocionais que não foram 

elaboradas, além de fantasias e lutos. Essa transmissão pode ocorrer por meio da 

identificação projetiva e influenciar os psicodinamismos de cada membro familiar. 

Kaës (2001) é um importante teórico francês que se preocupou em abordar as 

questões da transgeracionalidade. De acordo com este autor, a transmissão psíquica 

transgeracional ocorre predominantemente em caráter inconsciente e por meio da 

comunicação não verbal, a partir da repetição de comportamentos e da forma como as 

pulsões se manifestam. O autor ainda declara que o ego de um indivíduo é formado a 

partir de outros egos, sendo passado de outras gerações para a geração atual por meio da 

identificação (Kaës, 2005). 

Eiguer (1998) também tem se destacado como um relevante autor desta 

temática, propondo a teoria da transmissão psíquica transgeracional, que se baseia na 

ideia de que há um campo de forças psíquicas inconscientes, resultado de um trabalho 

de sucessivas gerações. Para Eiguer (1985), a família é organizada a partir do conjunto 

inconsciente da vida familiar, formada por um coletivo de psiquismos individuais, 

sendo, no entanto, diferente deles. Para o autor, muitas vezes, os filhos adoecem em 

decorrência de uma confrontação entre o ambiente social e o familiar. Quando a família 

sente insegurança ou desconfia de um filho, há maiores chances deste sentir-se 

despreparado para o ingresso no mundo adulto. Desta forma, a patologia do 

transgeracional estaria relacionada ao fato de filhos vivenciarem, como seus, traumas 

que ocorreram com seus pais ou avós e que não foram elaborados por eles. Assim, o pai 

passaria ao filho, por meio de uma identificação que é desorganizadora, situações não 

elaboradas que podem causar sintomas ou patologias (Eiguer, 1997). 

As considerações destes autores parecem fornecer um enquadre bastante 

promissor para a compreensão do modo de atuação dos psicodinamismos inconscientes 
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da família na produção transgeracional da psicopatologia infantil, particularmente nos 

casos de Tendência Antissocial. Os sintomas relacionados a este transtorno são: brigas 

ou intimidações em excesso, roubo, mentiras, crueldade com pessoas ou animais, 

desobediência grave e contínua, fugir de casa e da escola, frequentes ataques de birra, 

entre outros. 

Na Psicanálise, vários autores se preocuparam em discutir o diagnóstico, a 

etiologia e o tratamento dessa patologia. Dentre estes autores, destaca-se Winnicott 

(1956/1993), que compreende que a Tendência Antissocial fundamenta-se em uma 

privação ocorrida no passado da criança, em um momento em que ela já consegue 

perceber que a falha é ambiental, ou seja, já apresenta uma diferenciação mínima entre o 

eu e a realidade. De acordo com Winnicott, a criança com Tendência Antissocial perdeu 

algo de bom que ocorreu em sua experiência, e a duração dessa retirada extrapolou o 

tempo em que a criança teria sido capaz de reter a lembrança do objeto e da experiência. 

Os comportamentos delinquentes seriam uma tentativa de encontrar o objeto e a 

experiência perdidos e de reconquistar autoconfiança. 

Winnicott (1958/1994) propõe a existência de duas vertentes para a Tendência 

Antissocial: o roubo e a destrutividade. A primeira, refere-se a quando a criança busca 

algo (a experiência perdida ligada à relação entre ela e a mãe) e não o encontra, optando 

por procurar um objeto substituto. Já na vertente da destrutividade, a criança busca uma 

estabilidade ambiental que deve suportar a tensão decorrente do comportamento 

impulsivo e que não foi encontrada no lar. É essa estabilidade que define limites claros e 

que vai permitir à criança movimentar-se ou excitar-se, pois sem ela ocorre um 

incremento da angústia e a criança ou se torna inibida ou atua de modo antissocial para 

liberar a tensão. 

Em concordância com esta ideia, outros trabalhos apresentarão como principal 

causa da Tendência Antissocial a forma como a criança é cuidada ou como se relaciona 

com os seus pais. Para Barbieri e Pavelqueires (2012), a criança inicia e mantém os 

comportamentos antissociais em uma tentativa de procurar por ajuda, a fim de sanar a 

privação que sofreu. A ideia é que a privação está relacionada à ausência de um 

ambiente acolhedor e de pais que possam auxiliar as crianças a lidar com suas 

dificuldades comportamentais e emocionais. 

Destaca-se ainda que a criança que apresenta atitudes relacionadas à Tendência 

Antissocial comporta-se desta forma porque tem esperança de que suas necessidades 

poderão ser atendidas, ou seja, os comportamentos refletem uma procura por ajuda. Vê-
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se que os estudos atuais percebem as crianças como ativas na origem do transtorno, mas 

evidenciam que há uma construção dos sintomas e que a vivência da relação com os 

pais é predominante na sua etiologia e manutenção (Moreira, Vilhena, Cruz & Novaes, 

2009). 

Fica evidente o quanto a relação entre pais e filhos deve ser considerada 

profundamente no estudo da Tendência Antissocial, uma vez que ela permeia todo o 

processo de entendimento a respeito da problemática, que se inicia nos estudos sobre 

sua origem e estende-se até as delimitações de intervenções terapêuticas. 

 

Objetivo 

Compreender os psicodinamismos familiares envolvidos no surgimento e na 

manutenção da Tendência Antissocial em crianças, a partir da perspectiva da teoria da 

Transmissão Psíquica Transgeracional. 

 

Método 

O presente trabalho insere-se em uma perspectiva de pesquisa qualitativa, que 

emprega a estratégia de estudo de caso com a utilização de três instrumentos projetivos. 

O referencial teórico psicanalítico embasa as análises presentes neste estudo. 

Participou deste estudo uma criança, com nome fictício de Mariana, contando 

com seis anos de idade. Os pais apresentaram como queixa principal da criança a 

presença de comportamentos relacionados à Tendência Antissocial, como: 

desobediência, agressividade, atitudes opositivas frente aos familiares, dificuldade de 

relacionamento com crianças da mesma idade e mentiras. Participaram também da 

pesquisa: a mãe Fátima, 38 anos, o pai Carlos, 44 anos, a avó materna Aparecida, 58 

anos, e a avó paterna, Roseli, 60 anos. 

A avaliação utilizou como instrumentos projetivos o Teste de Apercepção 

Temática Infantil, forma animal (CAT-A), conforme proposto por Bellak e Bellak 

(1949/1981), para a criança, o Teste de Apercepção Temática (TAT), conforme o 

modelo interpretativo de Brelet-Foulard e Chabert (2005), para os adultos, e o House-

Tree-Person (HTP), segundo a proposição de Buck (2003), para todos os avaliados. 

Todos os nomes utilizados neste trabalho são fictícios, a fim de preservar a 

identidade dos participantes. Os envolvidos assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido antes do início da coleta de dados. Este estudo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. 
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A coleta de dados foi realizada da seguinte maneira: entrevista inicial com a mãe 

da criança, duas sessões com Mariana, uma para aplicação do HTP e outra para o CAT-

A, duas sessões com cada um dos adultos, uma para aplicação do HTP e outra para o 

TAT. 

Todas as sessões foram gravadas em MP3 para posterior transcrição, com o 

consentimento dos participantes. Após a coleta e análise dos dados, a psicóloga 

ofereceu uma devolutiva a cada um dos participantes, com exceção do pai da criança, 

que sinalizou que não gostaria de recebê-la. 

 

Resultados e Discussão 

No decorrer da entrevista inicial, que foi realizada apenas com a mãe porque o 

pai negou-se a participar, embora estivesse presente na casa, Fátima declarou que a filha 

é muito agitada e agressiva, o que gera problemas de relacionamento com os colegas e 

dificulta a convivência em sua casa e com outros familiares. Os pais notaram que a filha 

é mais agitada do que o “normal” desde quando ela era bebê, mas as dificuldades de 

relacionamento e a agressividade ficaram mais evidentes no último ano. 

Com relação às situações em que estes comportamentos ocorrem, Fátima contou 

que a criança mantém o seu comportamento independentemente dos lugares em que 

estiver, mas que há um aumento da sua agressividade quando ela está em sua casa ou na 

casa das avós. A mãe acredita que estes são os momentos em que ela mais deseja 

“chamar a atenção”. Quanto à atitude tomada pela família quando a filha comporta-se 

como descrito na queixa, a mãe diz que ela e seu marido ficam preocupados, mas que 

ela prefere deixar a filha fazer o que quiser, enquanto que o pai de Mariana age de 

modo mais irritado e agressivo. 

Quanto à organização familiar, a criança mora com seus pais e é a filha caçula, 

tendo mais dois irmãos: Pedro, de 10 anos e Priscila, de 20 anos. Os pais de Mariana 

estão casados há 21 anos. Os avós maternos de Mariana são divorciados há 12 anos. 

Desde este período, o pai de Fátima se afastou da família, uma vez que a separação foi 

ocasionada por adultério da parte dele, fato que não foi aceito por seus filhos. Desta 

forma, a mãe de Mariana não sabe onde o pai está morando e qual o seu estado de 

saúde, sendo que ele não conheceu a neta. Em decorrência disto, apenas a avó materna, 

Aparecida, participou do estudo. Aparecida tem 58 anos e quatro filhos. Atualmente ela 

reside com a filha caçula, de 22 anos, que tem Síndrome de Down e cujo nascimento 

parece ter sido bastante marcante para toda a família. 
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Com relação aos avós paternos da criança, o pai de Carlos faleceu há 12 anos em 

decorrência de um câncer. Sendo assim, Mariana também não o conheceu. Roseli, avó 

paterna, participou deste estudo. Ela tem 60 anos e dois filhos, morando atualmente com 

o filho mais novo de 19 anos e com um novo companheiro, sendo que estão juntos há 

seis anos, mas com várias separações ao longo do tempo. Aparecida teria sofrido muito 

com a agressividade do primeiro marido, fato marcante para ela e a família. 

Quando questionada sobre o desenvolvimento de Mariana, Fátima declara que a 

filha teve intolerância ao leite desde o seu nascimento. Além disso, ela sofre de refluxo 

e não gosta de se alimentar, recusando diversos alimentos. A questão do sono de 

Mariana desperta atenção, uma vez que ela dorme apenas de madrugada, cerca de três 

horas da manhã, acordando próximo ao horário do almoço. A mãe relatou que a filha 

gosta de ver programas de televisão, principalmente filmes de terror, que só passam 

nestes horários e, por isso, ela aceita que a filha não durma. Fátima também relatou que 

a filha costuma comer de madrugada e que ela sempre encontra a cozinha “revirada”. 

Sobre as atividades que a criança consegue realizar sozinha, como tomar banho, 

se pentear e se vestir, a mãe contou que Mariana quer fazer tudo sozinha, mas que ela 

não deixa porque acha que a filha é muito nova para ser independente. Com relação a 

medos e fobias, a mãe disse que a criança tem medo de brincar sozinha na garagem, 

pois teme ser atropelada por um carro. Isso se iniciou após uma amiga sua sofrer um 

acidente deste tipo e também porque a mãe sempre diz que se ela correr na rua pode ser 

atropelada. 

Fátima relatou que a filha tem o período da manhã para brincar, embora não seja 

proveitoso porque a criança acorda tarde, brincando mais aos fins de semana. A mãe 

disse que a filha não se concentra em uma atividade e que passa a maior parte do tempo 

procurando coisas para fazer. Fátima acredita que a menina tem interesses que não são 

compatíveis com a sua idade, vendo-os mais para adolescentes, como a preferência por 

filmes de terror e por maquiagem. Mariana prefere brincar sozinha e sempre reage às 

brincadeiras com agressividade e choro. Ela não divide seus brinquedos com outras 

crianças e não faz amizade com facilidade, tendo apenas uma amiga, cujos 

comportamentos são semelhantes ao dela. 

A criança estuda em uma escola municipal de educação infantil. Com quatro 

meses de nascimento ela ingressou em uma creche, mas a mãe a tirou logo em seguida. 

Mariana só retornou a uma instituição escolar aos quatro anos. Segundo a mãe, ela 

reagiu bem à adaptação e acompanha bem a escola, embora saliente que não sabe do 
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real rendimento da filha porque ela ainda não tem avaliações. O relacionamento da 

criança com a professora não é bom, porque esta exige disciplina, o que não é bem 

recebido pela Mariana. A criança fica isolada dos colegas na escola, pois, de acordo 

com a mãe, “eles não gostam do jeito dela”. 

Realizando uma breve análise da entrevista, nota-se que a ausência do pai neste 

momento, mesmo com ele presente na casa, pode ser indício de que ele não deseja se 

envolver na educação da criança. Em decorrência disto, auxiliado pelo fato de Fátima 

ficar o dia todo em casa, parece haver uma dificuldade da mãe em se desligar da filha, 

querendo evitar que ela cresça, para que possa ter a sua companhia e ter alguém para 

quem possa desempenhar o seu papel de mãe. Entende-se que o fato de Mariana ser a 

filha caçula faz com que ela seja aquela que vivencia de forma mais intensa a angústia 

de separação da mãe em relação aos filhos. 

Fátima parece reagir com grande dificuldade ao crescimento dos filhos, tornando 

a relação com eles, ao mesmo tempo, simbiótica e conflituosa, podendo citar como 

exemplo desta ideia algumas contradições observadas: em um momento ela relata que é 

muito preocupada com a educação da criança, enquanto que em outro diz que não tem 

conhecimento sobre o desempenho escolar dela pelo fato de Mariana ainda não ter 

avaliações. Apesar da aparente preocupação de Fátima com a filha mais nova, nota-se 

que ela não coloca como queixas algumas dificuldades importantes da Mariana, como a 

insônia e a recusa alimentar, o que pode demonstrar que a mãe não consegue perceber 

sintomas importantes da filha. 

Fátima também diz que é bastante insegura com relação à educação dos filhos, 

enquanto que o marido é menos interessado. Neste sentido, há uma demonstração do 

quanto a mãe de Mariana é frágil e não é auxiliada pelo pai. Destaca-se o quanto a 

ausência de Carlos pode ser prejudicial à família e favorecer os sintomas da criança 

(Eizirik e Bergmann, 2004). 

É preciso destacar ainda o quanto faltam limites à criança. Assim, ela encontra 

espaço para se manifestar agressivamente, o que explica também outros 

comportamentos, como aqueles vistos pela mãe como “adolescentes”. Estas 

informações possibilitam a compreensão de que a criança está disposta a testar os 

perigos do mundo, reais e fantasiosos, como nos filmes de terror. Além disso, a 

ausência de enquadre e de holding pode fazer com que Mariana apresente ansiedade, 

que é sinalizada pela agitação. 

Na relação entre a criança e a mãe nota-se outra contradição que dificulta o 
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desenvolvimento de Mariana: ao mesmo tempo em que não há limites, a mãe impede a 

independência da criança, não deixando, por exemplo, a filha tomar banho ou se vestir 

sozinha. Sendo assim, Fátima parece buscar manter a filha como um bebê, impedindo a 

autonomia da criança e não transmitindo confiança a ela. Pode-se entender que estes 

comportamentos deixam Mariana confusa e angustiada, precisando então se comportar 

de forma agressiva para que seja percebida e, assim, tenha suas necessidades atendidas. 

Essa percepção de desproteção parece ser repetida na escola: a criança se 

comporta também de forma agressiva neste ambiente, como se fizesse uso deste 

comportamento para expressar sua angústia. Além disso, ela fica sozinha, distante dos 

amigos, o que evidencia a sua desproteção. A escola também não consegue impor 

limites à Mariana, o que é indicado pela dificuldade de relacionamento dela com a 

professora. 

Por fim, é preciso entender as dificuldades alimentares que a criança apresenta 

desde seu nascimento: refluxo, alergia ao leite e a recusa à comida. Compreende-se que 

a criança apresenta problemas de ordem emocional desde o seu nascimento, sendo que 

há evidências de dificuldade de interiorização da mãe e do que é oferecido por ela, 

representado pelo leite. 

A partir de todas essas considerações, é importante destacar que os sintomas de 

Mariana são positivos por representar uma busca da criança por algo que poderá ajuda-

la. Eles também são reflexos de uma dinâmica familiar e podem representar conflitos 

que são resultantes de fenômenos transgeracionais (Pichon-Rivière, 1980/1994; Eiguer, 

1995). 

Com relação à avaliação de Mariana, os dados obtidos a partir do HTP sugerem 

que a criança procura transmitir a mensagem de que sua maneira de se comportar é 

permeada pela impulsividade, demonstrando que não há uma distinção clara entre o que 

é ameaça real e o que é fantasiada. É possível entender que a mãe não consegue oferecer 

holding, impedindo que ela introjete as noções de limite e impossibilita que ela perceba 

quais são os limites externos. Deve-se destacar que a ausência de um enquadre que 

transmita segurança à Mariana faz com que ela se sinta perdida. Em decorrência desta 

falta de limites internos, a criança se sente insegura, o que faz com que ela entenda o 

meio externo como ameaçador. Assim, ela comporta-se de forma impulsiva como uma 

maneira de reagir às ameaças e à insegurança. 

Além disso, é possível perceber que a criança apresenta sentimento de culpa e 

medo por causar danos a ela e aos outros, fazendo com que ela se retraia algumas vezes. 
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Mariana também demonstra preocupação com o tema da destruição e reparação, 

provavelmente em consequência de sua forma de se comportar. 

A avaliação do CAT-A é condizente com os dados mencionados anteriormente. 

A criança demonstra uma maneira de se comportar impulsiva, que pode levar a danos 

que ela considera irreparáveis. Nas estórias, ela apresentou prejuízos em consequência 

da impulsividade, que também são ocasionados pela falta de proteção. Faz-se entender 

que Mariana transmite a mensagem de que seu desenvolvimento é prejudicado por conta 

do holding falho, como se a mãe não conseguisse impedir a impulsividade da criança. 

Tendo em vista esta deficiência de holding materno, a criança busca em seus 

pares, e nos animais, proteção e controle de sua impulsividade. Além disso, presente em 

quase todos os cartões, está a temática da reparação: os personagens conseguem, ao 

final das estórias, reparar as consequências negativas que a impulsividade ocasionou. 

Assim, pode-se compreender que a criança procura alguém que a auxilie nesta 

reparação e que, portanto, ajude-a também a conter sua impulsividade, vista por ela 

como ameaçadora. 

Com relação à avaliação de Fátima, a aplicação do HTP oferece indícios de 

retraimento, introversão, pobre contato com a realidade e dependência. Estas 

características podem ser resultantes da dificuldade de envolvimento emocional entre os 

membros de sua família, em que ela sente-se responsável pelo cuidado dos filhos, mas 

não consegue aproximar-se afetuosamente deles e nem conter a impulsividade da filha 

mais nova. 

A figura materna parece ser aquela que mais mobilizou conteúdos em Fátima ao 

longo da atividade. A mãe da participante é fonte de preocupação pela maneira como 

vive, mas se nota que há uma falha no envolvimento afetivo, o que prejudica a família 

toda. Fátima apresenta uma ideia de que já não tem mais a mãe que tinha antes, ou a 

mãe que ela deseja, dizendo que desenhou a figura materna “na época que ela vivia” (no 

desenho da pessoa). 

As análises das estórias elaboradas no TAT revelam que Fátima fez uso da 

atividade para expressar a sua relação com a família de origem e as dificuldades 

advindas das interações. A separação de seus pais foi traumática e desencadeou outras 

dificuldades, principalmente entre ela e a mãe. Compreende-se que Fátima busca por 

uma figura materna que não olha para ela e não atende suas necessidades, indicando, 

inclusive, um holding falho. 

Além disso, a participante demonstrou uma percepção de distanciamento entre 
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os membros de sua família: da mesma maneira que ela não mantém contato com o pai e 

tem uma relação com poucas demonstrações de afeto com a mãe, Fátima indica que em 

sua casa não há relações afetuosas, o que acaba fazendo-a temer pelo abandono e pela 

separação do marido e filhos, que pode acontecer a partir do crescimento e 

independência deles. 

Com relação às atividades com Carlos, a aplicação do HTP foi norteada por 

oposição e uma dificuldade dele em se revelar. As questões que mais se destacam 

referem-se ao contato pobre do participante com o ambiente, que é visto como 

ameaçador e como insuficiente para satisfazer suas necessidades. Carlos parece sentir-se 

desamparado com relação ao outro, com contatos superficiais e que ele sente como 

insatisfatórios. A agressividade e a impulsividade estão presentes e interferem nos 

relacionamentos. Carlos busca por mudanças, embora sem uma postura ativa para isso, 

oferecendo pouco aos outros e esperando que seus familiares tenham um 

posicionamento diferente do seu. Desta forma, ele se omite em algumas 

responsabilidades, como o cuidado e educação dos filhos. 

Em relação ao TAT, a partir das estórias contadas por Carlos, pode-se 

compreender uma resistência do participante em demonstrar como são suas relações 

familiares e quais são 

suas dificuldades e necessidades. Este receio pode significar um temor por ter os 

pensamentos descobertos e por ser responsabilizado pelos sintomas de Mariana. Apesar 

disto, percebe-se que as relações familiares em que o participante está inserido são 

superficiais, com pouco investimento afetuoso de sua parte. Carlos demonstrou um 

distanciamento da esposa e dos filhos e a presença de algo transgeracional: da mesma 

forma que há pouco investimento dele nestas relações, há demonstração da ausência de 

figura paterna e materna desde a infância. 

A análise do HTP de Aparecida, avó materna da criança, sugere que esta 

participante é bastante insegura, retraída e com um contato pobre com a realidade, mas 

dependente do mundo externo. O término de seu casamento parece ser um evento 

traumático em sua vida, que não foi bem elaborado até o momento. Assim, há uma 

dificuldade para aceitar a ausência de uma figura masculina, como se isso a impedisse 

de se sentir incluída em uma família. 

Percebe-se que Aparecida tem dificuldade em assumir o papel de mãe, como se 

a fixação ao passado a fizesse desempenhar mais facilmente a função de filha, o que 

justifica o apego a sua mãe, que foi relatado por ela. Os filhos de Aparecida aparentam 
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pouco envolvimento afetivo com ela, indicando que o holding materno foi deficitário. 

Considerando as estórias produzidas por Aparecida durante o TAT, compreende-

se que uma questão importante para ela refere-se ao abandono e perda do objeto. A 

separação do marido representa um momento em que ela viveu este abandono e no qual 

ela se prende ainda hoje. Aparecida apresentou sua infância como um momento difícil, 

com sentimentos de abandono, que se estende até o momento e queixas de 

distanciamento familiar. 

A avó paterna de Mariana, Roseli, demonstrou ao longo da atividade do HTP um 

descontentamento com seu modo de ser, que é marcado pela impulsividade. As 

interpretações oferecem indícios de desorganização e perda de controle. Roseli 

evidencia um sentimento de solidão e de afastamento do outro, embora haja indícios de 

que ela depende do mundo externo e, por isso, pode não suportar ser diferente das 

pessoas que convivem com ela. Estas sensações vivenciadas pela participante fazem 

uma aproximação com a depressão. Há evidências de agressividade e impulsividade que 

podem ser evidências de defesas maníacas. 

As estórias relatadas por Roseli no TAT apresentam a temática da impulsividade 

como algo que faz parte de sua personalidade, mas que também é temido por ela, 

principalmente pelas possíveis consequências que podem influenciar negativamente 

suas relações. A agressividade também parece estar presente: embora apareça de forma 

mais branda, parece ser um tema mobilizador e que causa desconforto à Roseli.  

Quanto a sua relação com os pais, Roseli parece fazer menção, em algumas 

estórias, a um abandono que ela sofreu na infância. A participante parece ter ficado 

esperando por alguém que não voltou, possivelmente se referindo à figura do pai. Em 

consequência disto, a sua mãe pode ter se tornado frágil, o que faz com que ela ainda 

procure por holding. 

 

Considerações Finais 

Diante dos dados obtidos foi possível compreender que as relações familiares 

interferem significativamente na maneira como Mariana expressa suas dificuldades e 

necessidades. Existe a possibilidade de entender as manifestações da Tendência 

Antissocial a partir da influência de cada um dos familiares e das relações existentes 

entre as gerações. 

Primeiramente, com relação à Aparecida, compreende-se que houve 

oferecimento de holding a ela durante a infância, enquanto que a fase adulta teve 
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marcada uma dependência em relação ao marido. Atualmente, as relações não são 

vividas como suficientes, de modo que há uma insatisfação da parte dela que pode ser 

considerada crônica. 

A busca por alguém que satisfaça as próprias necessidades dificulta que 

Aparecida perceba as necessidades de seus filhos, de uma maneira que ela se prende à 

figura materna e não consegue oferecer holding. Sendo assim, Fátima busca por um 

holding que sente não ter recebido. Além disso, Fátima parece ter vivido a maternidade 

como um momento em que precisaria da mãe de novo, mas esta não estava pronta para 

apoiar a filha. A mãe de Mariana oferece holding falho aos filhos e torna a relação entre 

eles pouco afetuosa, de forma que ela exerce sua função detendo-se, principalmente, à 

organização da casa e ao cuidado material. 

Além disso, o crescimento de Mariana é visto com sofrimento por Fátima, uma 

vez que ela parece temer pelo distanciamento dos filhos e pelo sentimento de solidão e 

de incompletude por não ter que desempenhar as tarefas que ocupam o seu dia-a-dia. 

São estas características que podem levar Fátima a relacionar-se com a filha como se 

ela ainda fosse um bebê, embora a deficiência de holding demonstre que essa relação é 

ambivalente e que, em alguns momentos, Mariana precisa se comportar como se fosse 

mais velha do que é. 

A partir da discussão da história de Fátima e de Aparecida, pode-se compreender 

que estas mulheres acabaram sofrendo privações ao longo da vida, em especial àquelas 

relacionadas a afeto e holding, que interferiram no desenvolvimento emocional de 

Mariana. 

Quanto à Roseli, pode-se dizer que o sofrimento durante o seu casamento fez 

com que ela se afastasse da família após a morte do marido, como uma tentativa de 

buscar uma vida diferente da que ela levava até então. Em consequência disto, ela 

distanciou-se de Carlos, de 

modo que parece não haver um envolvimento afetivo entre os dois. Em consequência de 

seu afastamento, nota-se que as relações são superficiais e há uma dificuldade em lidar 

com as diferenças entre ela e as pessoas mais próximas, como seu atual esposo e seu 

filho mais novo. 

Em relação à Carlos, a sua postura defensiva durante as atividades acarretam em 

uma dificuldade em compreender seu modo de ser. Esta mesma postura pode ser 

indicativa de um receio em mostrar-se. Apesar disso, inserindo o participante no 

contexto familiar, pode-se perceber que a morte do pai representou um rompimento 
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duplo dos vínculos: tanto com uma figura paterna, que era importante, quanto com a 

mãe, que se distanciou. É possível pensar que este acontecimento gerou um sentimento 

de solidão em Carlos, como se acarretasse uma dificuldade em se aproximar de outras 

pessoas. O distanciamento é uma defesa e uma resposta ao que aconteceu. Em 

consequência disto, Carlos afasta-se de sua esposa e dos filhos, o que faz com que ele 

pouco se envolva com os problemas que surgem em sua casa e, em especial, com 

Mariana, o que acarreta em uma sobrecarga vivenciada por Fátima. 

A partir do que foi discutido, pode-se compreender que as avós de Mariana 

apresentam uma história que as aproxima e contribui para a compreensão familiar. 

Tanto Aparecida quanto Roseli apresentaram dependência com relação ao outro, de 

forma que buscam por relações que possam auxiliá-las a satisfazer suas necessidades. 

Ambas demonstram que precisam reviver uma dependência que aconteceu em fase 

anterior de suas vidas, mas não encontram alguém que possa auxiliá-las. 

Considerando as histórias de Fátima, Aparecida e Roseli, é possível 

compreender que as três mulheres sofreram privações ao longo da vida, que estão 

relacionadas a ausências de figuras importantes e ao holding deficitário, muitas vezes 

não encontrando outra pessoa que possa suprir as necessidades afetivas. Mariana 

recebe, transgeracionalmente, a angústia destas mulheres e o desejo pela mudança, 

expresso por ela através de impulsividade e agitação. Pode-se pensar que a criança 

comporta-se de uma maneira diferente das outras mulheres como forma de romper com 

um ciclo em que há dependência do outro. 

Em relação à Mariana compreende-se que o holding materno é deficitário e não 

oferece suporte. A mãe não consegue proteger e estabelecer quais são os limites que 

deixarão Mariana segura e que impedirão que ela desabe. Este cuidado mais concreto 

oferecido à criança impede também que sua impulsividade seja contida. A ausência 

emocional do pai evita que ele consiga intervir para proteger a criança e auxiliar a mãe 

em suas dificuldades. 

Os dados obtidos também sugerem que a fragilidade da relação entre os pais de 

Mariana fez com que a mãe se apegasse mais a ela. No entanto, a criança parece ter 

perdido este vínculo, buscando por ele neste momento. Assim, ela precisa voltar ao 

ponto de sua vida em que houve esta perda a fim de poder recuperar este vínculo com a 

mãe. Desta maneira, é possível compreender os comportamentos de Mariana a partir da 

ótica de Winnicott (1956/1993): os sintomas relacionados à Tendência Antissocial 

representam uma tentativa da criança de encontrar aquilo que perdeu e com a finalidade 
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de readquirir confiança. 

Ainda buscando compreender a Tendência Antissocial em uma ótica 

winnicottiana, o autor propõe duas vertentes de manifestação, sendo que a 

destrutividade enquadra-se aos sintomas da criança (Winnicott, 1958/1994). Neste 

sentido, há uma busca no ambiente por estabilidade e limites claros, que não foram 

encontrados no lar, a fim de conter a impulsividade. Há uma aproximação com os 

comportamentos impulsivos de Mariana, que não recebe limites dos pais e de outras 

pessoas que estão envolvidas com esta família. 

Destaca-se, por fim, a importância da utilização das técnicas projetivas para uma 

investigação familiar completa, sendo que esta avaliação possibilitou o conhecimento a 

cerca da origem e da manutenção dos sintomas de Mariana. A partir destes dados 

obtidos, é possível delimitar estratégias de intervenção terapêutica, que deverá ocorrer 

em âmbito familiar, e não apenas com a criança que apresenta os sintomas, uma vez que 

estes comportamentos podem ser entendidos como reflexos da dinâmica em que ela está 

inserida. 
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Introdução 

 O câncer é um importante problema de saúde pública em países desenvolvidos e 

em desenvolvimento. Em 2005, de um total de 58 milhões de mortes ocorridas no 

mundo, o câncer foi responsável por 7,6 milhões, o que representou 13% de todas as 

mortes. Do total de óbitos por câncer ocorridos em 2005, mais de 70% ocorreram em 

países de média ou baixa renda. Estima-se que em 2020 o número de casos novos 

anuais será da ordem de 15 milhões. Sabe-se que pelo menos um terço dos casos novos 

de câncer que ocorrem anualmente no mundo poderiam ser prevenidos. No Brasil, as 

estimativas para o ano de 2008 são válidas para 2009, apontam que ocorrerão 466.730 

casos novos de câncer. Os tipos mais incidentes, à exceção do câncer de pele do tipo 

não melanoma, serão os cânceres de próstata e de pulmão no sexo masculino e os 

cânceres de mama e de colo do útero no sexo feminino, acompanhando o mesmo perfil 

observado no mundo. No estado de São Paulo a estimativa, segundo o INCA 2008, é de 

que 327,54 a cada 100.000 homens serão acometidos por câncer e 306,88 mulheres a 

cada 100.000 também apresentarão as neoplasias malignas. Pela abrangência de sua 

ocorrência, é uma doença que traz impactos sociais e econômicos importantes.  

O estudo de Mendonça (1993) conta que o câncer representou a segunda causa de 

morte no país no sexo feminino, só superado pelas doenças cardiovasculares. 

Considerando que o câncer de mama e útero são responsáveis por quase um terço 

dessas mortes em todo o país, os programas de prevenção e diagnóstico precoce podem 

ter grande impacto neste quadro.  

A maioria das pesquisas sobre o câncer feminino no Brasil, de que se tem notícia, 

são do tipo mama e colo do útero por representarem a maioria dos casos. No Brasil 
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acredita-se que em 2008 cerca de 49.400 mulheres terão câncer de mama e 18.680, 

câncer de colo do útero. 

De acordo com o INCA 2008 na região sudeste o câncer de mama será o mais 

incidente entre as mulheres. São estimados 68 novos casos a cada 100 mil mulheres, 

sendo a mais alta taxa de incidência do país. Com o câncer de cólon e reto ocupando a 

segunda posição, 21 novos casos a cada 100.000 mulheres, o câncer do colo do útero 

passou a ocupar a terceira posição. O portal do Ministério da Saúde informa que ocorre 

a maior incidência de Câncer de mama por faixa etária 40–49, 50-69 e 70 e + anos; 

câncer de cólon e reto por sexo e faixa etária 40-59 e 60 e + anos; câncer de colo de 

útero por faixa etária 20-39, 40-59 e 60 e + anos. Portanto a maior parte das mulheres 

está mais sujeita a desenvolver os tumores a partir da meia idade em diante. 

Existem vários fatores que favorecem o desenvolvimento do câncer, podemos 

citar como principais: predisposição genética (casos na família), hábitos alimentares, 

estilo de vida e condições ambientais. O tabagismo aumenta as chances do fumante em 

desenvolver câncer nos pulmões, na boca e na garganta. Bebida alcoólica em excesso 

pode provocar, com o tempo, o aparecimento de câncer na boca. Sol em excesso pode 

afetar as células e cresce o risco do desenvolvimento desta doença na pele. O câncer de 

mama tem origens nos distúrbios hormonais e é mais comum nas mulheres, hoje 

existem mais de um milhão de novos casos de câncer de mama no mundo a cada ano. 

Infelizmente, uma em cada 20 mulheres vai desenvolver esse tipo de doença no 

decorrer da vida e, pior, em 60% a 70% dos casos, o diagnóstico é feito tardiamente, 

com o tumor já em fase adiantada.  A leucemia (câncer no sangue) é desencadeada pela 

exposição à radiações. Determinadas infecções podem desencadear o surgimento de 

tumores no estômago e no fígado. A vida estressante, a alimentação inadequada (rica 

em gorduras, conservantes e pobre em fibras) também está relacionada a alguns tipos de 

câncer. (www.suapesquisa.com.br, 05 de Julho de 2008) 

Em geral o câncer não é hereditário, como mostra o site Oncoguia, existem 

apenas alguns raros casos em que são herdados. No entanto, existem alguns fatores 

genéticos que tornam determinadas pessoas mais sensíveis à ação dos carcinógenos 

ambientais, o que explica por que algumas delas desenvolvem câncer e outras não, 

quando expostas a um mesmo carcinógeno. 

Matos e Souza, Ribeiro, Silva, Ivo e Júnior (2000) ressaltaram também que 

pacientes, ao tomar conhecimento do diagnóstico de câncer, poderiam apresentar várias 

http://www.suapesquisa.com/sol
http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/sangue
http://www.suapesquisa.com.br/
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reações como temor pela mutilação e pela própria doença, associadas a um quadro 

depressivo ou de ansiedade. 

Mulheres com câncer sofrem muitas perdas significativas que se transformam 

em fontes de medo ou tristeza. São perdas ligadas à enfermidade, sofrimento, 

mutilação, dificuldades sexuais e de relacionamento (Pacheco, Botega & Silveira, 

1996).  

O câncer de mama é o mais temido entre as mulheres. A eclosão do câncer de 

mama na vida da mulher acarreta efeitos traumáticos, para além da própria 

enfermidade, tendo que se deparar com a iminência da perda de um órgão altamente 

investido de representações, como dito anteriormente, assim como o temor de ter uma 

doença sem cura, repleta de sofrimentos e estigmas. Com o diagnóstico a mulher passa 

por alterações significativas em diversas esferas da vida como o trabalho, a família e o 

lazer, o que traz implicações em seu cotidiano e nas relações com as pessoas de seu 

contexto social (Venâncio, 2004).  

Bleichmar e Bleichmar (1992), citando a teoria de Melanie Klein, diz que os 

seios são a primeira representação mental para os indivíduos, pois se trata do modelo 

primário de genitalidade. Assumirão uma conotação estética-erótica ligada à sedução e 

estarão ligados também ao papel feminino de maternidade enquanto fonte de alimento. 

A maioria das mulheres com câncer de mama não relatou mudança nos 

relacionamentos, mas houve quem considerasse que eles melhoraram, e outras, que 

pioraram. O tratamento e suas conseqüências foram relacionados à diminuição ou 

término das atividades de lazer, de atividades domésticas e trabalho remunerado. As 

mulheres relataram ter recebido apoio familiar e social, embora nem todas tenham se 

sentido melhores com isso. Embora tenham relatado algumas mudanças, a maioria 

avaliou sua qualidade de vida como boa. A avaliação negativa foi mais freqüente em 

pacientes acima dos 50 anos, escolaridade baixa, diagnóstico até dois anos e que 

realizou radioterapia. Embora a maioria das mulheres avalie positivamente sua 

qualidade de vida, existem mudanças no funcionamento social, decorrentes mais de 

dificuldades psicossociais do que físicas, que precisam ser foco do trabalho de equipes 

multiprofissionais de saúde. (Sales, Paiva, Scandiuzzi & Anjo, 2001) 

Diante deste cenário fica clara a necessidade de investimentos no 

desenvolvimento de ações voltadas para a doença, como: na promoção da saúde, na 

detecção precoce, na assistência aos pacientes, na formação de recursos humanos, na 

comunicação e mobilização social e na pesquisa.  
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Vários estudiosos têm chegado à conclusão de que os sentimentos e as imagens 

ligados ao câncer são similares, seja na população em geral, seja na população de 

alguma forma implicada no contexto da doença, como os próprios doentes, os 

familiares e os profissionais de saúde (Labate & Cassorla, 1999). 

A experiência que o ser humano tem com a doença é uma das que mais o 

mobiliza emocionalmente, ainda mais quando é considerada grave, como é o caso do 

câncer. A história do câncer é tão cheia de medo e vergonha que faz o imaginário social 

recuar a receios ancestrais, fazendo com que não deixem de existir temores que resistem 

aos avanços técnico-científicos. Esses sentimentos ainda são resquícios de uma época 

em que se associava o câncer à imundície e ao pecado.  

Vivemos no corpo a ameaça de perder a vida, para o ego, ficamos ameaçados de 

perder as referências, a identidade, depois de constituído o eu, ele sempre ficará 

submetido às ameaças da instabilidade da vida. É no corpo que a doença se manifesta, 

mas é apenas a partir do momento que ela convoca o corpo é que podemos falar das 

experiências, ou seja, o campo se amplia. Quando falamos de procedimentos invasivos, 

de perda e de dor, o sujeito estará exposto a uma experiência extremamente dolorosa 

onde é convocado a experimentá-la com seu corpo, o que seria impensável sem o 

suporte egóico. Esse conjunto de alterações que o tratamento de combate ao câncer traz 

é vivido no corpo da paciente e associado a um grande desconforto. (Zecchin, 2004).                                                    

Linard, Dantas e Silva e Silva (2002) apresentam como resultado de sua 

pesquisa, com mulheres submetidas a tratamento para câncer de colo uterino, o fato de 

que as mulheres percebem a doença como propiciadora de mudanças no seu cotidiano, 

gerando o medo de recorrência. A religiosidade é usada como suporte para enfrentar o 

desafio de viver com a incerteza da cura. 

Vivendo em uma sociedade cristã, em sua maioria, como é o caso do Brasil, 

podemos visualizar como a idéia de doença e fatalidade está empregada como forma de 

castigo, ou popularmente como é dito “colher o que plantou”. Em contrapartida, a 

religião fornece a crença no significado do sofrimento aqui na terra e a recompensa no 

céu após a morte e tem oferecido esperança e sentido ao sofrer. A rejeição à religião 

propalada pela sociedade atual contribui para acentuar o senso de destruição e agressão. 

Tudo isso facilita para que o câncer ainda seja um segredo difícil de ser partilhado, 

detectado, narrado e ouvido. Estar com câncer atinge a integridade psicológica do 

paciente, tornando-o vulnerável à depressão e à ansiedade. Apesar da evolução em 

equipamentos e técnicas que permitem diagnósticos e intervenções melhores e mais 
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precisas, permanecem as dificuldades em lidar com os aspectos emocionais presentes 

no adoecer. 

 Muitos tipos de câncer podem ser curados e outros podem ter tratamento que 

proporciona uma vida relativamente normal. Geralmente, o câncer necessita de um 

tratamento prolongado. A doença não tratada pode agravar-se, invadindo órgãos do 

corpo de maneira generalizada, impedindo o funcionamento normal do organismo e 

levando à morte. Desde o início do século até o momento, a postura da sociedade em 

geral é de acreditar que o câncer é sempre sinônimo de morte, e que seu tratamento 

raras vezes leva à cura. Atualmente, muitos tipos de câncer são curados, desde que 

tratados em estágios iniciais, demonstrando-se a importância do diagnóstico precoce. 

Mais da metade dos casos de câncer já tem cura. 

 Descobrir um câncer faz o indivíduo deparar-se com a morte. Nas últimas 

décadas as mudanças vieram a aumentar o medo da morte e os problemas emocionais 

em lidar e compreender o morrer. Segundo Kübler-Ross (1998) do ponto de vista 

psiquiátrico “isto é bastante compreensível e talvez se explique melhor pela noção 

básica de que, em nosso inconsciente, a morte nunca é possível quando se trata de nós 

mesmos”. (p.06) 

 A proposta para as últimas décadas visa à busca de novas abordagens e 

propostas para o tratamento e a prevenção da doença. A avaliação psicológica é uma 

aliada no sentido de nortear essas propostas e verificar o seu uso, buscando a qualidade 

de vida das pessoas. 

 De acordo com Roque e Forones (2006), a maioria dos estudos da literatura 

mostra declínio da qualidade de vida entre os doentes em quimioterapia. Alterações 

significantes de qualidade de vida foram observadas entre os domínios físicos e 

psicológicos. 

 A importância diagnóstica das condições psicológicas do indivíduo tem sido 

objeto de um interesse crescente e tem levado não só os psicólogos, mas outros 

profissionais da área de saúde a tentativas empíricas de inventigação das mesmas 

através de métodos mais precisos que a entrevista, para poder avaliar o indivíduo em 

uma variedade de dimensões (Bruscato, 2000). 

 Para Capitão, Scortegagna e Baptista (2005), a importância da avaliação 

psicológica no contexto da saúde vem se constituindo como uma das formas de se 

compreender o adoecimento e as maneiras pelas quais o homem pode manter-se 
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saudável. O psicólogo ganha espaço em âmbito multi e interdisciplinares para 

compreensão dos vários fenômenos relacionados à saúde e ao adoecimento. 

 Baseado na Teoria de F. Sander, que provou de modo gráfico que a expressão de 

diferenças individuais pode ser vista pela maneira como diferentes pessoas percebem e 

reagem a uma situação não estruturada, Ehrig Wartegg publicou a Obra Gestaltung und 

Charakter - Leipzig, 1939, cuja técnica projetiva gráfica se propôs conhecer a produção 

e o rendimento individual, o comportamento e a tomada de posição diante de tarefas 

determinadas. A partir daí foi criado o teste de Wartegg que consiste numa prova 

gráfica projetiva que, mediante uma série de traços ou estímulos iniciais, leva o 

indivíduo a produzir desenhos. Segundo Freitas (1993)  

seu objetivo diagnóstico é o de explorar a estrutura da personalidade 

em relação às funções básicas de emoção, imaginação, dinamismo, 

controle e realidade, que são encontradas em diferentes intensidades e 

interações em todas as pessoas (...) Ao seguir as instruções no Wartegg, 

o indivíduo projeta na tarefa sua maneira pessoal de perceber, sentir, 

associar e agir e, assim, revela a dinâmica de sua estrutura psíquica (...) 

Cada estímulo pode provocar uma idéia, como uma Gestalt, uma força 

própria, assim, sua base é a Teoria da Psicologia da Gestalt atuando 

como quadro de referência teórico para sua prova. Além disso, 

escolheu os estímulos conferindo-lhes valor de arquétipos, razão pela 

qual baseou-se também na Teoria dos Arquétipos de Carl Jung (p. 9-

10).  

 

 São oito campos, com 4 cm de lado, distribuídos em duas linhas e numerados 

em sua parte externa. A divisão entre os quadrados “campos” é feita através de linhas 

pretas grossas, que dão a impressão de um fundo escuro. Em cada campo há um sinal 

estímulo, que deve ser completado pelo sujeito, desenhando o que desejar, com o tema 

que quiser, de acordo com seu próprio ritmo. O testando deve anotar a seqüência de 

realização dos desenhos nos quadradinhos ao lado do número de cada desenho. Na 

metade inferior da folha deve escrever o que cada um deles significa e responder a 

quatro perguntas referentes às suas preferências e rejeições. Cada campo tem seu valor 

arquetípico. Campo1: o eu, ego, auto-estima. Campo2: fantasias, afetividade. Campo3: 

ambição, metas, objetivo. Campo4: angústia, como lidar com conflitos. Campo5: 

energia vital, como transpor obstáculos. Campo6: criatividade. Campo7: sexualidade, 
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sensualidade e sensibilidade. Campo8: social, empatia os outros. No Wartegg a 

simbologia é algo primordial, bem como a execução, seqüência e conteúdo. É solicitado 

ao sujeito submetido ao teste que anote a seqüência escolhida para a realização do 

desenho, além de sua preferência por qual gostou mais ou menos e qual foi mais fácil 

ou difícil de executar.  

 Segundo Hammer (1989), a ênfase que o sujeito dá aos diferentes elementos de 

seus desenhos “além de seu desempenho gráfico global, nos diz muito do que lhe 

importa, como isto o afeta e como ele reage frente ao problema” (p.39), revelando os 

fatores emocionais expressos em sua produção. 

 O desenho se constituiu em condição ótima para a projeção da personalidade, 

possibilitando a manifestação mais direta de aspectos que o sujeito não tem 

conhecimento, não quer ou não pode revelar, de forma mais profunda e inconsciente, 

com conteúdos simbólicos menos reconhecidos. (Van Kolck, 1984) 

 A utilização do Teste de Wartegg na prática Clínica e Organizacional tem sido 

cada vez mais contínua, como informa Pereira (2006) em diversos países, a destacar 

pela produção científica: EUA, Finlândia, Suíça, Itália, Alemanha, Argentina, Uruguai e 

Brasil. Os contextos de utilização são os mais variados, incluindo seleção de pessoal, 

orientação profissional e clínica. No Brasil, o Wartegg foi, destacadamente, um dos 

testes mais utilizados para seleção de pessoal.  

 Na atualidade, a área de avaliação psicológica no Brasil sofreu uma 

reestruturação. Após a resolução n°002/2003 do Conselho de federal de psicologia, 

CFP, a qual considera que um teste psicológico, para ser utilizado, precisa ser aprovado 

pela Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica, vários testes deixaram de ser 

utilizados por não possuírem os requisitos mínimos exigidos: forma do manual, 

precisão, validade e padronização. (Pereira, 2006) 

Assim, um dos testes não autorizados para utilização pelo Conselho é o Teste de 

Wartegg, sob a alegação de que o mesmo “não demonstra evidências de estudos 

brasileiros de precisão e validade das principais interpretações propostas”. Mesmo 

depois do recurso, o parecer do Conselho é de que “faltam estudos descritivos de como 

foram realizados os estudos de precisão, além de não terem sido apresentados estudos 

estatísticos para evidenciar a significância das diferenças e da correlação com o outro 

instrumento de personalidade proposto (IFP)” (www.pol.org.br, 28/09/2004).  No 

entanto no momento de elaboração deste projeto, o Teste Wartegg ainda não foi 

aprovado pelo CFP devido à falta de pesquisas no Brasil que o validem.  

http://www.pol.org.br/
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 As correlações encontradas em algumas variáveis indicam que apenas alguns 

aspectos do Wartegg estão associados aos traços de personalidade. Assim, segundo 

Souza, Primi e Miguel (2007), é necessária ainda a realização de novas pesquisas 

buscando compreender quais características podem ser avaliadas e por quais 

indicadores, antes que possa ser considerado para uso profissional como um 

instrumento cientificamente fundamentado. 

 Em 2000, Berlink realizou pesquisa validando o teste Wartegg, estabelecendo os 

critérios para a aplicação, a avaliação e a interpretação do Teste Wartegg – WZT. 

Foram realizados testes estatísticos para determinar as diferenças entre os sexos, nas 

diversas características avaliadas e entre diferentes categorias apresentadas em cada 

critério de avaliação. Além disso, essa pesquisa foi realizada com completamento de 

desenhos Wartegg em universitários de São Paulo e, em 2006, Berlink deu continuidade 

à sua pesquisa junto a profissionais com nível de escolaridade fundamental e médio. 

Constituindo-se, assim, os dados para o estabelecimento de normas para o WZT.  

 A presente pesquisa visou investigar o desenho no teste Wartegg de mulheres 

portadoras de CA e compará-lo com o desenho de não portadoras da doença, 

contribuindo assim para a compreensão dos aspectos psicológicos desta doença e para o 

desenvolvimento deste instrumento. 

 

Justificativa 

 A pesquisa buscou contribuir para a compreensão dos aspectos psicológicos que 

sofrem modificação na mulher com câncer, de acordo com as possibilidades de sujeito 

que são possíveis na cidade de Assis. O número de pessoas que são, ou serão, afetadas 

por câncer só tende a aumentar segundo as estimativas, portanto pesquisas relacionadas 

ao tema são necessárias e importantes para a compreensão dos efeitos psíquicos e 

sociais provocados pela doença. Pretendeu ainda contribuir para o desenvolvimento do 

instrumento de uso exclusivo do psicólogo, o teste psicológico, no caso o Wartegg. 

 

Objetivos 

 A aplicação do teste Wartegg em uma área diferente da comumente utilizada e 

conhecida, no caso, a oncologia, objetivou levantar as características dos desenhos no 

WTZ de portadoras das neoplasias malignas e de não portadoras, e verificar as 

diferenças entre os dois grupos. 
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Método 

 

Participantes 

Foram avaliadas 20 mulheres, sendo 10 mulheres portadoras de cânceres de 

diversos tipos e 10 mulheres que não apresentavam câncer, na faixa etária de 40 à 60 

anos.  

As mulheres com câncer foram selecionadas pela Associação Voluntária do 

Câncer da cidade de Assis, que autorizou a realização da pesquisa e indicou os sujeitos 

– e também pelo ambulatório do Hospital da Mulher (HM) de Marília, que indicou as 

pacientes que realizavam tratamento no local ou estavam internadas para cirurgia.  

As participantes que não possuíam câncer foram voluntárias que aceitaram 

submeter-se ao teste no CPPA – Centro de Psicologia e Pesquisa Aplicada "Dra. Betti 

Katzenstein", localizado na Universidade Estadual Paulista campus de Assis. 

 Quanto à localização do câncer nas mulheres acometidas pela doença, 9 se 

localizavam na mama e 1 na parte externa da vulva. Quanto ao grupo das mulheres sem 

CA, a média de idade foi 50,4 anos, e quanto ao grupo com CA foi 53,9 anos.  

 Quanto ao grau de escolaridade o grupo sem CA apresentou uma distribuição 

equilibrada, enquanto o grupo com CA obteve a maior parte das participantes com nível 

escolar fundamental. 

 

Grau de instrução, grupo sem CA                            Grau de instrução, grupo com CA 

 

  

 

 

 

 

Materiais 

 Foram utilizados o Teste de Wartegg, seu protocolo, lápis preto número 2 e 

borracha. O Teste é uma prova projetiva gráfica que mediante estímulos iniciais leva o 

ens. 
Fundamental 

ens. Médio 

ens. Superior 

ens. 
Fundamental 

ens. Médio 

ens. Superior 
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indivíduo a produzir desenhos. O protocolo do Wartegg apresenta oito quadros, 

considerados como “campos”, sendo que em cada um deles há um esboço de um 

desenho, chamado sinal “arquétipo” ou “estímulo inicial” onde o examinando construirá 

um desenho. Há um espaço para anotar a seqüência de preenchimento de cada campo e 

as repostas quanto à preferência e título para o desenho. 

 

Procedimentos 

 O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética do Hospital Regional de Assis e 

aprovado conforme parecer número: 159/2008 

 As condições de aplicação foram mantidas as melhores possíveis, de forma que 

não houve interferências externas. O tempo de aplicação do instrumento foi livre, de 

modo geral, variou de 15 a 20 minutos.  

 A instrução para a realização do Teste foi oferecida seguindo o rapport proposto 

por Freitas (1993): 

Vocês estão vendo que nesta folha existem oito quadrinhos com 

desenhos começados e não terminados. O que pedimos é que, usando 

o que já existe em cada quadro, terminem esses desenhos de uma 

forma que fique ao seu gosto, da melhor forma que acharem. 

Como são oito quadros, vocês vão fazer oito desenhos. Não precisam 

se preocupar, pois esta não é uma prova de desenho, não é necessário 

saber desenhar e não existe um desenho correto, apenas queremos 

ver como vocês terminam o que já existe na folha, como concluem 

esses desenhos da maneira mais satisfatória para cada um. Os 

desenhos podem ser feitos na ordem que quiserem, mas precisamos 

saber a ordem em que foram feitos. Assim, à medida que forem 

desenhando, anotem o número do quadro desenhado, embaixo desse 

número o próximo e, assim, até terminar os oito desenhos. Na frente 

de cada número indiquem, por favor, o nome do desenho para 

podermos identificá-los. Ao final responda as perguntas que se 

encontram no final da folha.Procure usar a folha na posição correta, 

sem virá-la de lado ou de ponta cabeça. O tempo é livre”. (p. 24) 
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 A análise dos desenhos foi executada juntamente com a orientadora do projeto – 

a  professora de Técnicas Projetivas da UNESP Assis, Drª. Helena Rinaldi Rosa e os 

dados foram submetidos à análise estatística apropriada.  

 

Resultados 

 Previa-se inicialmente alcançar um maior de participantes, contudo isso não foi 

possível a tempo de concluir esse trabalho de iniciação científica no curso de graduação 

da autora. Considerando o número de 10 sujeitos em cada um dos grupos, os resultados 

obtidos são limitados e não permitem afirmações conclusivas ou generalizadas, devendo 

assim ser ampliados por outros estudos sobre o tema.  

 A maior diferença entre os dois grupos foi quanto ao campo 4, que demonstra 

através da continuação do estímulo, o fechar da gestalt, como a pessoa lida com a 

angústia; todas as 10 participantes sem câncer responderam à gestalt do estímulo, 

indicando que de alguma forma conseguem lidar com  suas angústias, das 10 mulheres 

com CA, apenas quatro o fizeram, as demais sugerem não estarem, ao menos no 

momento, conseguindo elaborar essas questões. 

 Não houve diferenças no campo 3 correspondente à ambição e no campo 6 

referente à criatividade. No campo 3, somente uma participante de cada grupo revelou 

estar voltada para o futuro e pensando em crescimento pessoal; uma hipótese possível 

pode estar relacionada à idade dos sujeitos, que não são tão jovens. Já no campo 6, oito 

participantes de cada um dos grupos responderam ao estímulo, sugerindo que possuem 

bons recursos intelectuais e que a doença não estava, pelo menos naquele momento, 

comprometendo o uso desses recursos. 

 No campo 5, o da energia voltada para a ação, basicamente também não houve  

diferença, praticamente metade em cada grupo atendeu ao estímulo, metade não, o que 

pode estar relacionado à idade dos sujeitos; pode também indicar que a doença não está 

afetando a energia vital das portadora de CA mais do que a das mulheres sem a doença. 

 Houve diferenças entre os grupos nos campos 1, 2, 7 e 8, em todos com número 

menor de participantes que atenderam à gestalt do estímulo no grupo de mulheres com 

câncer (6 ou 7 – enquanto as 10 ou 9 sem câncer apresentaram essa resposta). Pode-se 

inferir, com os cuidados já apontados acima, que com a doença, as participantes 

sentem-se ou sentiam-se, no momento, menos centradas e com menos condições de 

estabelecer um bom relacionamento, tanto do ponto de vista afetivo/ pessoal, como 

social e também menos voltadas às questões do mundo externo – o que parece estar de 



                                                       Desafios para a prática ética da Avaliação Psicológica 

687 
 

acordo com o exposto no primeiro parágrafo, em que as participantes com CA 

pareceram não estar lidando bem com seus medos e angústias. 

 Percebe-se assim que, mesmo com as limitações da presente pesquisa, o Teste 

Wartegg mostrou-se sensível para indicar algumas das características psicológicas 

presentes em mulheres portadoras de câncer, conforme o objetivo deste estudo. 

 

Conclusão 

 O Teste Wartegg mostrou-se sensível para indicar algumas das características 

psicológicas presentes em mulheres portadoras de câncer, conforme o objetivo deste 

estudo. Porém o número de participantes foi limitado, dada a dificuldade de se 

encontrar mulheres portadoras de câncer que frequentassem as instituições onde foi 

realizada a coleta de dados. 

 Mesmo com as limitações da presente pesquisa, os resultados apontam para 

algumas dificuldades dessas mulheres que poderiam ser trabalhadas pelos profissionais 

da Psicologia. No entanto, fazem-se necessários mais estudos e com maior quantidade 

de sujeitos para se caracterizar melhor essa população. 
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