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Kuder (interêsse artístico, .70 e interêsse mecânico
52) com desenhistas.
lI.

Testes projetivos. Rorschach, Rosenzweig, Complementação de Sentenças e outros menos conhecidos
em nosso ambiente. Os resultados foram melhores,
sendo em geral os mais baixos os correspondentes
ao Rorschach e ao Rosenzweig. Mesmo assim, encontram-se alguns bons resultados entre êles.

lI!.

Questionários especiais. São questionários especifica~ente preparados para a seleção. 5670 dêles demonstraram níveis significativos de validade.

IV.

Análise de dados pessoais. Baseados numa ponderação dos dados apurados em questionários ou fichas
de pedido de emprêgo. Seus resultados foram significativos em um 42~1c das pesquisas. Deve advertirse que a maioria dos critérios usados foi comprovada por validação cruzada, o que os torna de
maior confiança.

Na opinião dos autores, os testes de personalidade "feitos
sob medida" para uma situação profissional são melhores como instrumentos de predição que os testes padronizados para uso geral.
Claro que só poderão ser preparados por um psicólogo bem treinado.
Em todo caso, "a validade de qualquer medida de personalidade deve ser determinada específica e competentemente para a
situação específica em que vai ser usado e para o propósito ou critério específicos impl" cados nessa situação".
Seria supérfluo dizer que concordamos totalmente com
essa conclusão.
FRANCISCO CAMPOS

QUATRESOOZ, J. "Mise à l'épreuve de quelques
hypothe-es interpretatives du Rorschach", Revue de
Psychologie Appliquée, 1965, vcl. 15, n.o 3, páginas 193-208.

Encarregado de pesquisas no Centro de Estudos Sociais
do Exército belga, o A. examina o problema da validade do Rorschach como descrição do comportamento individual.
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É sabido que o problema ainda está longe de ser resolvido. Como bem escreve Anzieu, citado no artigo, "os testes proje~
tivos não exploram uma variável única, mas sim descrevem cada
indivíduo nos têrmos de um esquema dinâmico de variáveis intercorrelacionadas. .. e a sua validação é antes semelhante ao processo
de validação de hipóteses. Validar o teste de Rorschach não diz
nada. Validar o sistema de Klopfer, ou de Beck, OU de OmbredanneCanivet, isso, sim, faria sentido". As validações que já foram tentadas, sem levar em conta tais aspectos, trouxeram resultados decepcionantes.

Ao interpretar o protocolo, o psicólogo clínico procede a
uma combinação de indícios: cada resultado do psicograma só vale
em relação com os demais. É preciso, portanto, considerar a "estrutura" de cada protocolo, e a tentativa de validação do Rorschach
deverá apoiar-se sôbre as hipóteses que determinaram a interpreta·ção de tal estrutura. "Tratava-se de deduzir, dos constructos ligados aos princípios interpr2tativos, proposições em têrmos de comportamentos usuais, de reações esperadas e, partindo de um esquema teórico, emitir hipóteses de correspondência entre certas proposições e determinados indícios ou categorias do Rorschach" (pág.
198). Assim o A. segue as regras da construct validation (validação
de estrutura), desenvolvidas por Cronbach e Meehl.
A experiência foi realizada na Escola Militar Real de Bruxelas. O A. aplicou o Rorschach a 91 alunos, de nível universitário,
com idade de 19 a 23 anos, representando o efetivo de quatro turmas.
Por outro lado, Quatresooz apresentou-lhes um questionário tendendo a descrever o comportamento de cada um dos colegas,
a fim de levantar certas variáveis que pudessem ser relacionadas
com determinados itens do Rorschach (contrôle emocional, contrôle
psicomotor, contato social, ansiedade, oposição, confiança em si).
Essa prova de "juízo pelos pares" foi validada na população e o
autor encontrou correlaçõés elevadas entre os diferentes juízos. Podia, pois, considerá-la como fonte de critérios válidos, em têrmo5
de descrição de comportamento.
Num terceiro tempo, as variáveis assim levantadas foram
comparadas com os respectivos indícios do Rorschach (sistema de
Ombredanne - Canivet). Os resultados são do maior interêsse. Por
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exemplo, o autor encontrou correlações altamente significantes
entre: o C puro e a impulsividade, o FC e o contrôle emocional, a
relação E/C e a instabilidade, o Clob e a ansiedade, o Do e a ansiedade, o Dbl e a oposição.
Não houve relação significante entre os E, nem entre o
(Hd+Anat+Sex+Sg) de um lado, e a angústia, do outro. Tampouco
houve resultados verificando a significação do tipo de vivência.
Por êsses dados, vemos o quanto uma validação dêsse tipo
pode oferecer perspectivas animadoras. A experiência merece ser
divulgada, pois fornece bases mais seguras para a interpretação.
MONIQUE

A UGRAS

"Toward Explaining Success and Failure in Intcrpersonal Learning Experiences", R. R. CARKHUFF
e C. B. TRUAX. The PersonneI and Guidance JournaI.
March 1966, vol. XLIV - n.O 7.

Há uma década, Eysenck (1952) e Levitt (1957) chegaram a conclusões, podendo também prová-las, no sentido de que as
profissõ.es assistenciais não tinham sido eficientes em produzir melhoras em seus clientes, em todos os níveis de desenvolvimento. Um
exame minuc:oso de pesquisas cuidadosamente controladas visando
à exploração da eficácia dos vários métodos terapêuticos de orientação e aconselhamento não conseguiu estabelecer médias s:gnificativas nos índices de resultados de pessoas que foram tratadas, e de
pessoas que não foram tratadas. Apesar de o fato de muitas pessoas
terem despendido tanto esfôrço em antecipação a uma mudança positiva, êste desafio não tem recebido resposta durante muitos anos.
O fato dêste desafio não ter sido dirigido especificadamente a pais,
professôres, pastôres e outros profissionais, é atribuído não à ausência dêste mesmo fenômeno interpessoal naquelas esferas, mas sim
à ausência de pesquisas substanciais que se propõem a investigar os
critérios dos resultados destas relações.

Uma Reposta ao Desafio - Os resultados de um programa de pesquisa intensiva COPl- esquizofrênicos hospitalizados (Ito-

