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Os demais tópicos da conferência aprofundam os temas básicos,
enriquecidos com gráficos elucidativos e atualizadas neuroimagens relativas às
áreas e aos processos cerebrais referentes às pesquisas realizadas e aos
quadros clínicos estudados.

É também enriquecedora a farta bibliografia que permite um contato mais
direto com os participantes do encontro, sendo que a coordenação deste
importante trabalho interdisciplinar esteve a cargo de Dahl, Spear, Kelley, Sahikh
Clayton.

Nada mais oportuno que conferências desta natureza em um momento
em que, a par da grande inquietação frente a manifestações comportamentais
de adolescentes, é possível recorrer à neurociência e aos seus grandes avanços
conceituais e tecnológicos para melhor compreender e propor soluções mais
justas e científicas aos problemas enfrentados pela juventude, transformando,
através de um estudo aprofundado do cérebro adolescente, as vulnerabilidades
em oportunidades positivas.

• ANDRONIKOF, A. (Ed.) (2004). Rorschachiana XXVI –
Yearbook of the International Rorschach Society.

Göttingen, Alemanha: Hogreffe & Huber Publishers; vi + 192p.
 Norberto Abreu e Silva Neto (M. Cr. n. 8)1

Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília

Em seu Manual de Interpretação do Rorschach para o Sistema
Compreensivo (Exner & Sendin, 1999), Exner descreveu uma atitude que
prevaleceu entre os rorschachistas durante décadas e que acabou por suscitar
dúvidas a respeito da validade interpretativa do teste: eles consideravam certo
que se a um indivíduo fossem mostradas dez pranchas e diante das mesmas
ele desse algumas respostas, os resultados proporcionariam uma informação
ao mesmo tempo confiável e válida. Para Exner, esses pesquisadores estavam
ofuscados pela fascinação que o Rorschach exerce e dessa forma abusaram
do teste, baseando suas normas de interpretação quase exclusivamente em
amostras constituídas por pacientes da clínica psiquiátrica e psicológica, e dando
pouca atenção para a coleta de amostras de sujeitos não pacientes.

Essa atitude apontada por Exner foi objeto da atenção de Mattlar, um dos
autores publicados nesse volume da Rorschachiana, o qual analisou os estudos
dos primeiros construtores de sistemas compreensivos do Rorschach e
descreveu como a questão das normas foi tratada por uma série de autores
importantes que ele denominou os “gigantes do Rorschach”: Hertz, nos anos
1930, Beck, Phillips & Smith, Piotrowski, Loosli-Usteri, e Klopfer, nos anos 1950,
e Bohm, nos anos 1960. Em sua análise, Mattlar aponta que os dados empíricos
nos quais esses pesquisadores se basearam eram insuficientes para servirem

1 Professor Titular do Departamento de Psicologia Clínica. Endereço para correspondência:
SQN 402/I/306 (Edif. Maiórca III), Asa Norte, Cep. 70834-090 - Brasília/DF. E-mail:
norberto.abreu@uol.com.br - Tel.: (61) 3327-8304
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à normatização: por exemplo, a amostra de Herz era composta apenas por
adolescentes; a amostragem de sujeitos “não pacientes clínicos”, utilizada por
Beck era composta por 157 funcionários administrativos dos Correios; e, em
diversos estudos, como, por exemplo, os de Loosli-Ustieri, os valores de
referência são baseados em julgamentos clínicos mais que em dados obtidos
junto a não pacientes clínicos. Mesmo o manual de Bohm, publicado em 1972, e
que Mattlar considerou o mais compreensivo disponível naquela época, não
apresenta seus dados empíricos com clareza, pois, ao estabelecer valores para
a “população normal” não fica bem delimitado o limite entre os dados
apresentados que Bohm extrai de pesquisas internacionais com os dados
provenientes de suas próprias observações.

Um outro aspecto importante com relação a essas primeiras
sistematizações diz respeito à concordância entre esses sistemas quanto aos
valores de expectância, tendo-se em vista suas orientações de pesquisa distintas.
Assim, Mattlar aponta que Klopfer era fenomenológico, Beck e Herz eram
estritamente empíricos, Piotrowski era um psicólogo experimental com forte
orientação neurológica, e Bohm ocupou-se mais diretamente da herança de
Rorschach. No entanto, ele assinala que, a despeito dessas diferenças maiores
e respeitando as codificações reais usadas por esses pesquisadores, existe
uma “concordância proeminente entre eles com relação a algumas das variáveis
mais importantes do Sumário Estrutural” (p. 92).

Essa breve descrição de Mattlar ilustra a situação geral prevalecente nas
pesquisas sobre o Método de Rorschach até os anos 1960, na qual não havia
grande preocupação com a validade das normas no uso do teste. Assim, em
1968, estabeleceu-se a Rorschach Research Foundation, mais conhecida pelo
apelido Rorschach Workshops, a qual tendo em vista modificar essa situação
deu início à crítica de algumas crenças sobre o teste e alertou para a necessidade
de estudos de fidedignidade formal e de validade das normas. Em conseqüência,
nas três décadas seguintes (1968-2000), como fruto de um trabalho coletivo de
“mais de 1000 examinadores, pesquisadores, assistentes, diretores de projetos
e associados” que estiveram envolvidos no trabalho do Rorschach Workshops
desde seu começo (Exner, 1999, p. 10) o Sistema Compreensivo foi formulado
e desenvolvido, lenta e meticulosamente. Nesse período, Exner e o Rorschach
Workshops procuraram produzir uma imensa quantidade de dados de referência,
de fato normas estabelecidas com pontos de corte de interpretação clínica, tanto
para não pacientes como para diferentes grupos clínicos, e considerando os
vários estratos sócio-econômicos.

Os resultados desse esforço foram sumarizados por Mattlar, com base
em um artigo de Weiner, de 2001, no qual este afirma como fato que o Sistema
Compreensivo do Rorschach:

(1) Compreende procedimentos padronizados para aplicação e
classificação das respostas; (2) Examinadores treinados concordam
razoavelmente bem em suas classificações de variáveis; (3) Avaliações de
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fidedignidade indicam que suas classificações fornecem informação
razoavelmente precisa em virtude de aproximar intimamente classificações reais
ou verdadeiras; (4) Existem dados de referência normativos adequados
concernente à estatística descritiva de suas variáveis entre várias populações;
(5) Demonstra corolários que identificam propósitos para os quais o sistema é
razoavelmente válido; (6) Mostra validade aumentada quando aplicado a situações
de tomada de decisão (Mattlar, 2004, p. 87).

Com a ampla difusão do uso do Sistema Compreensivo do Rorschach
uma maior quantidade de valores de referência foi reunida por pesquisadores
em diversos paises. Uma grande parte dessas pesquisas mostrou valores para
um número de variáveis que diferem das normas dos Workshops, o que levou
ao questionamento destas. Ao final dos anos noventa, Erdberg e Shaffer iniciaram
uma reunião de dados mundiais que foram apresentados no Congresso de 1999
da Sociedade Internacional de Rorschach, em Amsterdam, e que incluiu dados
da França, Tunísia, Estados Unidos, Itália, Japão, Espanha, Dinamarca, Finlândia,
Bélgica, Portugal, Peru, e Argentina. A partir dessa apresentação emergiram as
similaridades, mas também diferenças nas normas relacionadas a fatores
culturais.

Assim, segundo Mattlar, existe na atualidade uma confiança maior na
validade do sistema Compreensivo do Rorschach, mas a relevância trans-cultural
dos resultados tem sido posta em questão, com o argumento de que todos os
estudos realizados, desde os de Herz até os de Exner e do Rorschach
Workshops, são ocidentais e que os cinco mais influentes são estudos realizados
nos Estados Unidos. Nesse sentido, a introdução e o uso do Sistema
Compreensivo na Europa, a partir dos anos 1980, causou-lhe impacto. De acordo
com Mattlar existe, entre a grande maioria dos psicólogos europeus que
trabalham com o Sistema Compreensivo, “uma dúvida profunda concernente à
relevância das normas dos Estados Unidos para a Europa” (p. 94). Com base
nessa dúvida, uma série de estudos vem sendo realizada com o intuito de
comparar os dados normativos do Rorschach Workshops com resultados obtidos
em diferentes países mediante amostras constituídas por não pacientes clínicos,
ou seja, pessoas de boa saúde, adaptadas ao trabalho e socialmente, que jamais
solicitaram ajuda psiquiátrica ou psicológica.

Esse confronto entre a singularidade das culturas e sub-culturas através
do mundo e as normas do Sistema Compreensivo consideradas como
universalmente válidas foi objeto de uma secção especial da Rorschachiana,
Volume XXVI, Anuário de 2004 da International Rorschach Society, que em suas
edições fornece aos pesquisadores rorschachistas uma atualização sobre os
usos correntes do instrumento por todo o mundo. Assim, nesse volume, além
dos artigos regulares aparece a secção organizada por um editor convidado,
Carl-Erik Mattlar, que trata de questões interculturais em sua relação com as
normas consideradas universais, e na qual são apresentados artigos oriundos
de cinco países: França, Argentina, Brasil, Finlândia, e Suécia. Nesses trabalhos,
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cujo objetivo comum foi oferecer uma contribuição para a clarificação desse
importante complexo de problemas, trazendo novas informações e questões
metodológicas, é colocada em discussão a relevância das normas estabelecidas
nos últimos trinta anos pelo Rorschach Workshops.

Além de editor convidado, Carl-Erik Mattlar comparece na secção como
autor do artigo proveniente da Suécia: Are we Entitled to use the Rorschach
Workshops Norms When Interpreting the Comprehensive System in Finland?
Como o próprio título indica, trata-se da questão da autorização para aplicação
das normas do Sistema Compreensivo à população finlandesa. Ele defenderá
que os finlandeses estão autorizados a usar tais normas com a ressalva de que
não deve ser esquecida a função diferencial exercida pelos aspectos culturais.

De acordo com Mattlar, o que os estudos que avaliam o uso das normas
do Rorschach dos Estados Unidos em diferentes culturas do Ocidente e em
culturas não ocidentais acabam por mostrar é a validade universal dos dados
normativos produzidos pelo Rorschach Workshops, descontados alguns matizes
diferenciais com respeito a determinadas subculturas. Em favor desse
argumento, ele apresenta os dados do imenso empreendimento internacional
iniciado nos anos 1990 por Phil Erdberg e Tom Shaffer e o qual encorajou
pesquisadores em todo o mundo a coletar em dados de não pacientes em seus
respectivos paises. No total, esse empreendimento compreende “oito estudos
dos Estados Unidos (sobre crianças e adultos, sobre crianças mexicano-
americanas, sobre adolescentes, e sobre adultos vietnamitas-americanos), da
Argentina, Bélgica, Chile, Dinamarca, Finlândia, França, Itália, Japão, Portugal
(sobre ambos, crianças e adultos), e Espanha” (p. 95).

Para Mattlar, investigações como essas e as de outros pesquisadores
arrolados em seu artigo indicaram muito menos diferenças do que se poderia
esperar. Nesse sentido, ele refere os registros feitos por Exner e Weiner, em
1995, nos seguintes países: Argentina, França, China, Índia, Itália, Japão, Malásia,
Micronésia, Noruega, Filipinas, e Espanha, cujos resultados mostraram que, em
geral, “a distribuição de escores para cada uma das variáveis estruturais são
similares aos da amostra americana”. Os resultados obtidos por esses dois
pesquisadores relativos às variáveis estruturais centrais para os países
claramente menos ocidentalizados (como China, Índia, Malásia, Micronésia, e
Filipinas) também se assemelham às normas dos Estados Unidos (p. 93).

A posição de Mattlar em defesa da validade universal das normas do
Sistema Compreensivo considerando a subcultura na qual estas serão
interpretadas é explicitada através de sua análise dos dados das pesquisas de
Erdberg e Shaffer acima mencionadas. Ele chega à conclusão de que, no
referente às variáveis do Sumário Estrutural tais normas são válidas para a
Finlândia, apesar de o índice de depressão (DEPI) desviar das normas
americanas. Ele afirma que esse fato da cultura finlandesa, uma “elevada
prevalência de mal estar e depressão”, aparece igualmente em outros tipos de
investigações: médica, epidemiológica, etnológica, e também na música

Boletim Academia Paulista de Psicologia - Ano XXV, nº 2/05: 93-105



102

finlandesa: clássica e popular. Para Mattlar, preocupante seria se tal diferença
não aparecesse no Rorschach, porque indicaria que não é um bom instrumento
para detectar tal tipo de problemas.

Um importante aspecto metodológico é salientado por Mattlar: o caráter
enganoso que assumem certas diferenças estatísticas significativas. Ele afirma
que, muitas vezes, os índices encontrados para uma determinada variável que
justificariam falar-se na influência de diferenças culturais não dizem tudo, posto
que, as diferenças estatísticas precisam ser consideradas à luz da
representatividade da amostra, de sua real representação. Ele alerta para o fato
de que é extremamente difícil recolher uma amostra realmente representativa
de não pacientes e aponta que a maioria dos estudos tem tido que se contentar
com grupos de representatividade aproximada. E, com tais observações, ele
faz a recomendação metodológica de que nesses casos “é igualmente importante
analisar a composição da amostra, a aplicação da prova e a codificação de
cada protocolo” (p. 108).

O artigo proveniente da França intitulado, Reaction to Tragic Loss of
Sociocultural Environment in the Adivasi Tribes: A Rorschach Study, é da autoria
de Hélène Salaün de Kertanguy e Anne Andronikoff e relata uma investigação
que teve por objetivo oferecer subsídios para a comprovação da utilidade do
Rorschach/Sistema Compreensivo no contexto da psicologia trans-cultural. A
pesquisa partiu da consideração de que “a história de populações minoritárias
confrontadas com a modernidade é freqüentemente uma história de escravidão
e sofrimento pessoal” (p. 19), e tratou das reações traumáticas e das estratégias
de enfrentamento das tribos Adivasi no estado de Kerala, sul da Índia, diante da
trágica perda de seu contexto sócio-cultural devido a uma aculturação forçada.
As tribos Adivasi tiveram muitos problemas e movimentos sociais quando
passaram repentinamente a ser escravos de outras tribos não índias.

De acordo com Kertanguy e Andronikoff, o estudo identificou uma população
de indivíduos expostos a experiências envolvendo a perda de regras familiares,
com menor interesse na vida cotidiana, e com uma interação desfavorável com
o meio ambiente, por não terem escolha e serem obrigados a confiar em uma
cultura não tribal totalmente nova, e que não lhes é familiar, sendo tal cultura ela
própria uma fonte de relações interpessoais distorcidas. Por outro lado, essas
autoras afirmam que o Sistema Compreensivo de Rorschach mostrou o vazio
psíquico e a afetividade coartada, que reduzem a disponibilidade de recursos e
indicam a existência de um trauma psicológico, correlacionado com um estilo
Lambda elevado, devido provavelmente ao não reconhecimento da identidade
sócio-cultural de cada tribo, em especial entre os mais jovens.

O artigo proveniente da Argentina é da autoria de duas professoras da
Universidade de Buenos Aires, Alicia Martha Passalacqua e Lelia Sandra Pestana,
e tem o título Comparison Between the Original Rorschach Plates and the Parisi-
Pes Parallel Series in Argentina, e nele é apresentada uma síntese de uma
investigação que tem como objetivo a validação para a cultura argentina de uma
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série paralela ao teste de Rorschach, no caso, aquela desenvolvida na Escola
Romana de Rorschach, por S. Parisi e P. Pés, tendo em vista a substituição das
lâminas originais em instâncias nas quais isso seja necessário. A investigação
se justifica como uma necessidade surgida a partir da grande difusão do teste
fora do âmbito da comunidade psicológica, da qual pode derivar um efeito de
aprendizagem que dificultaria o uso desse instrumento de diagnóstico psicológico.

As autoras encontraram que, no referente aos índices mais importantes
do Rorschach no diagnóstico diferencial, a série paralela Parisi-Pes mostrou
equivalência com as séries originais, com maior força no que toca ao ajustamento
e ao teste de realidade  do que ao julgamento. Dessa forma, sua análise foi
centrada nesses três indicadores do funcionamento do eu, e na comprovação
das respostas consideradas populares na série italiana na população local
(argentina). As autoras relatam ainda um trabalho sobre uma amostra piloto na
qual foi analisado o tema da afetividade, análise que considerou, além disso, a
influência da variável gênero.

O trabalho de Regina Sonia Gattas Fernandes do Nascimento, da PUC-
SP, e que tem o título: The Impact of Education and/or Socioeconomic Conditions
on Rorschach Data in a Brazilian Nonpatient Sample, representou o Brasil na
coletânea de artigos. Trata-se da apresentação de uma pesquisa de normatização
do método Rorschach/Sistema Compreensivo em nosso meio e que teve como
objetivo a análise estatística descritiva das variáveis. Assim, o teste foi aplicado
individualmente em 200 sujeitos não pacientes, residentes na cidade de São
Paulo, de ambos os sexos, com idade variando entre 17 e 65 anos, de todos os
graus de escolaridade, e níveis sócio-econômicos, e, segundo a autora, “foram
tomados todos os cuidados para garantir fidedignidade aos resultados e também
foi realizado um estudo de concordância entre os codificadores” (p. 61).

Como foi o caso de várias pesquisas internacionais cujos resultados se
mostraram em contraste com os dados normativos norte-americanos de Exner,
também os de Nascimento mostraram-se, por um lado, bastante diferentes
daqueles do pesquisador americano, e, em parte, semelhantes a estudos
apresentados por especialistas de outros paises (especialmente os de origem
latina), além de sua própria peculiaridade. No artigo são apresentados os
resultados apenas de uma parte das variáveis: anos de estudo; R, P, Lambda,
XA%, X+%, Xu% e X-%; M, WsumC, Blends, Difusão (Y), Reflexos, Soma H,
GHR, DQ+ e Zf; Dscore, AdjD, Wsum6, Ego Index, PHR; e recursos emocionais.

O trabalho de nossa colega foi comentado com muita propriedade na
introdução do editor da série, Carl-Erik Mattlar, que o considerou um magnífico
estudo com a população brasileira e que apresenta resultados bastante
detalhados e assinala que os protocolos foram recolhidos em uma posição de
sujeito-examinador de 90o, o que torna difícil a sua comparação com outros
porque em quase nenhum as variáveis intervenientes foram tão detalhadas. Ele
salienta a aparição de dois dados muito intrigantes: “A moda para R = 14 (é de
23 para o Sistema Compreensivo) e a média de Lambda + 1.07 (0.60 para o
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SC), e afirma que o trabalho apresenta “resultados empiricamente muito sólidos”
(p. 9).

O ultimo artigo da série especial é de Outi Kalla e colaboradores, da
Universidade Jyväskilä, Finlândia, e recebeu o titulo: Rorschach Characteristics
and Comparison of First-Episode Psychotic Patients in Finland and Spain. A
pesquisa relatada teve dois objetivos: o primeiro foi o de aumentar a compreensão
sobre os transtornos esquizofrênicos estudando a estrutura básica de
personalidade e o funcionamento durante o primeiro episódio psicótico de dois
grupos de sujeitos: uma amostra de finlandeses e outra de espanhóis. O segundo
objetivo foi o de descrever as diferenças e as semelhanças observadas nas
respostas ao Rorschach desses dois grupos de pacientes de duas nações para,
se possível, descobrir essas variáveis culturais e acrescentar informação à
investigação trans-cultural.

O Rorschach foi aplicado segundo o Sistema Compreensivo e a
comparação entre os sujeitos dos dois países não mostrou muitas diferenças
significativas, e apareceram muito semelhantes entre si, o que confirmaria muitas
idéias pré-existentes sobre a estrutura básica de personalidade dos pacientes
psicóticos. No entanto, os resultados permitiram o questionamento de algumas
de tais idéias. Os dados obtidos confirmaram a idéia de que os traços
depressivos e o mal estar afetivo devem ser considerados como uma parte
nuclear do primeiro episódio psicótico e ratificaram também a presença de déficits
cognitivos muito precoces no curso de um processo psicótico, embora a
presença de disfunções ideativas tenha sido menor que a esperada. O que
diferenciou sobremaneira os dois grupos foram os dados das variáveis
relacionadas com a percepção de si: “Os sujeitos finlandeses mostraram um
maior auto-centramento, desenvolvendo mais condutas de auto-exame e de
introspecção”, ao passo que, “a maioria dos pacientes espanhóis apresentaram
uma auto-estima muito baixa, menos recursos de enfrentamento e habilidades
sociais muito escassas” (p. 84).

Em sua conclusão, Kalla e seus colaboradores reconhecem a dificuldade
existente em se precisar o impacto dos elementos trans-culturais, particularmente
no caso das psicoses, e apontam que, se a determinação das diferenças entre
finlandeses e espanhóis se deve às características de personalidade dos
pacientes psicóticos ou a diferenças culturais é algo que ainda precisa ser
comprovado.

Para encerrar esta parte, podemos dizer que os cinco artigos da secção
especial deixam claro que, se, por um lado, as normas do Sistema Compreensivo
podem ser, no todo, consideradas universais, por outro, a consideração da
singularidade das culturas na interpretação dos resultados quando confrontada
com tal normatização levanta problemas específicos que para serem
solucionados dependem de muitas pesquisas futuras, e, além disso, esse
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confronto revela também que esse sistema ainda não alcançou o ápice de seu
desenvolvimento.

Além dos trabalhos acima descritos, o Volume XXVI da Rorschachiana
traz ainda três artigos que tratam de outros tópicos. O primeiro, Differences in
Comprehensive System Rorschach Variables Between Groups Differing in
Therapy Suitability, é de autoria de Marianne Nygren, da Universidade de
Estocolmo, Suécia, e nele são apresentados dois estudos sobre as diferenças
em variáveis do Rorschach e a aptidão de pacientes para se submeterem a
uma psicoterapia dinâmica. No primeiro estudo, a autora selecionou variáveis
preditivas do Sistema Compreensivo para três grupos de pacientes de diversos
diagnósticos (n = 30, 43, 25), os quais foram comparados entre si com o auxílio
da ANOVA não paramétrica de Kruskal-Wallis, seguido de comparações pareadas
com o procedimento Mann-Whitney-U. No segundo estudo foram feitas predições
sobre as diferenças entre dois grupos de sujeitos com transtorno de
personalidade (n = 25 e 35), comprovadas posteriormente com o procedimento
Mann-Wittney-U.

Os resultados dos dois estudos, tomados em conjunto, segundo a autora,
apóiam as predições mediante EA, Blends, Zf, Mo, FD, AG, COP, como
indicadores positivos sobre a aptidão para psicoterapia dinâmica. Outras
variáveis como F%, D > 0, e o índice de inabilidade social positivo (CDI > 3)
também se mostraram como indicadores negativos sobre a adequação dessa
abordagem terapêutica. Em contrapartida, ela esclarece que, predições
realizadas sobre variáveis como: FC, YF, m, Sum T, Sum Pond6, X-%, S, e
PER, não são confirmadas pelos seus resultados.

E, completa o volume um outro artigo de Carl-Erik Mattlar, The Rorschach
Comprehensive System is Reliable, Valid and Cost-Effective. Nesse escrito, ele
defende a fidedignidade e validade de bases empíricas do Sistema Compreensivo,
e sua intenção declarada é combater as críticas por meio da “apresentação da
quinta essência da literatura sobre validade disponível para quem está realmente
interessado em aprender o que de fato é conhecido sobre a validade do RSC, e
onde encontrar artigos sólidos importantes” (p. 171). Trata-se, pois, de uma
revisão bibliográfica bastante completa (112 referências) que proporciona
sugestões de leitura para que o psicólogo clínico se atualize e possa utilizar
seus instrumentos com base em uma metodologia resultante de investigações
empíricas.
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