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Resumo 
 
Gonçalves, A.P. Evidências de Validade para Aplicação R-Otimizado no Zulliger Com 
Pacientes Depressivos. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Psicologia, Universidade de São Francisco, Campinas. 
 
Os instrumentos de Avaliação Psicológica necessitam de constante aperfeiçoamento para que 
possam proporcionar dados compatíveis com a realidade das pessoas. Visando isto, o presente 
estudo busca evidências de validade para uma nova aplicação no Método de Zulliger, nomeada 
R-otimizado, por meio das correlações com o Método de Rorschach, nos códigos e indicadores 
relacionados a depressão. A aplicação R-otimizado foi idealizada para o Método de Rorschach 
e faz parte de um novo sistema nomeado Sistema de Avaliação por Performance no Rorschach 
(R-PAS); nesta aplicação, é solicitado ao avaliando que dê duas, talvez três respostas por cartão. 
A função da aplicação R-otimizado é limitar a variação dos protocolos, ou seja, evitar que sejam 
muito curtos ou muito longos e assim afetem negativamente os resultados encontrados. Devido 
à similaridade entre os Métodos, Rorschach e Zulliger, tanto na aplicação, quanto na 
codificação e interpretação dos dados, justifica-se estudos que busquem evidências de validade 
para a aplicação R-otimizado, também no Zulliger. Levando em conta a peculiaridade do 
Método de Zulliger de ser composto por três cartões com manchas de tinta, foi solicitado ao 
avaliando que desse entre três e cinco respostas por cartão. A amostra foi composta por 39 
sujeitos com diagnóstico primário de depressão, residentes no interior de Minas Gerais e 
Paraná, com idade entre 18 e 62 anos (M = 34,90; DP = 11,54), a maioria do sexo feminino 
(83,2%), com escolaridade de ensino médio completo (43,6%) e ensino superior incompleto 
(28,2 Individualmente foram administrados primeiro a Escala Baptista de Depressão Versão 
Adulto (EBADEP-A) para confirmação da presença de sintomas depressivos seguido pelos 
Métodos de Rorschach e Zulliger de forma alternada. Visando garantir maior fidedignidade aos 
dados encontrados, 25% dos protocolos foram recodificados por um juiz independente, e a 
precisão foi obtida por meio Índice de Concordância Intraclasse (ICC), e variaram de 
interpretação pobre a excelente. Foi feito uma calibração do banco nas variáveis que 
apresentaram concordâncias pobres.  Foi rodado o r de Person para analisar as correlações entre 
os dois instrumentos nas variáveis relacionadas a depressão, apresentando resultados 
estatisticamente significativos para s T, Y, r, Índice de Egocentrismo, 
Índice de Intelectualização, os conteúdos Bt e Art. As respostas S apresentaram resultados 
marginalmente significativo e as respostas par (2) também evidenciaram correlação relevantes 
entre os dois instrumentos. Pode-se inferir que para as variáveis relacionadas a depressão, foi 
possível observar relação entre Zulliger e Rorschach, o que demostra evidencias de validade 
para o Zulliger aplicação R-otimizado.  
 
Palavras-chave: avaliação psicológica; psicometria; técnicas projetivas; transtorno de humor; 
validade convergente; 
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Abstract 

The Psychological Assessment instruments need constant improvement so that they can provide 
data compatible with the reality of the people. Aiming at this, the present study seeks evidence 
of validity for a new application in the Zulliger Method, named R-optimized, through 
correlations with the Rorschach Method, in codes and indicators related to depression. The R-
optimized application was designed for the Rorschach Method and is part of a new system 
named Rorschach Performance Assessment System (R-PAS); In this application, you are asked 
to evaluate whether you give two, maybe three. The function of the R-optimized application is 
to limit the variation of the protocols, that is, to avoid that they are very short or very long and 
thus negatively affect the results found. Due to the similarity between the methods, Rorschach 
and Zulliger, both in the application, as in the coding and interpretation of the data, studies are 
justified that look for evidence of validity for the R-optimized application, also in the Zulliger. 
Taking into account the peculiarity of the Zulliger Method of being composed of three inkblot, 
he was asked to evaluate three to five responses per card. The sample consisted of 39 people 
with primary diagnosis of depression residing in the interior of Minas Gerais and Paraná, aged 
between 18 and 62 years (M = 34.90; SD = 11.54), the majority of whom were female (83 , 
2%), with a high school education (43.6%) and incomplete higher education (28.2) were 
individually administered to the Baptist Adult Depression Version (EBADEP-A) to confirm the 
presence of depressive symptoms, and the Rorschach method and Zulliger were applied 
alternately. In order to guarantee greater reliability to the data found, 25% of the protocols were 
recoded by an independent judge, and the precision was obtained by means of Interclass 
Concordance Index (ICC), whose values ranged from poor to excellent. A database calibration 
was performed on the variables that presented poor concordances. The R of Person was run to 
analyze the correlations between the two instruments in the variables related to depression, 
presenting statistically significant results for s Sum of the responses of C ', T, Y, r, Egocentrism 
Index, Intelectualization Index, Bt contents and Art. S responses presented marginally 
significant results and responses to (2) also evidenced correlation between the two instruments. 
It can be inferred that, for the variables related to depression, it was possible to observe the relationship 
between Zulliger and Rorschach, which demonstrates evidence of validity for the application optimized 
by Zulliger. 

 
Keywords: psychological evaluation; psychometry; projective techniques; mood disorder; 
convergent validity; 

 

 

 

 

 

 


