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As característ�cas das cr�anças portadoras de TDAH, 
apesar de possuírem aspectos bastante comuns, mostram-
se mu�to var�adas. Alguns autores chegam a suger�r outros 
subt�pos da patolog�a, além dos propostos pelo DSM-
IV (Hallowell & Ratey, 1999), baseando-se na var�ação 
das característ�cas das cr�anças com TDAH, a qual está 
relac�onada às co-morb�dades. A presença de co-morb�dades 
tem forte �nfluênc�a sobre o func�onamento das cr�anças 
com TDAH, sendo um dos obstáculos à configuração do 
d�agnóst�co dessa patolog�a (Rohde, M�guel F�lho, Bentt�, 
Gallo�s & K�el�ng, 2004). O d�agnóst�co é essenc�almente 
clín�co, não ex�st�ndo até então testes fís�cos, ps�cológ�cos 
ou neurológ�cos capazes de provar a presença do TDAH 
em um �nd�víduo (Phelan, 2005). Mesmo ass�m, o uso de 
escalas e de testes neurops�cológ�cos pode ser út�l durante 
a aval�ação da patolog�a, acrescentando dados que podem 
aux�l�ar tanto no d�agnóst�co, quanto no traçar de um plano 
de tratamento.

Os testes neurops�cológ�cos, em espec�al, podem 
esclarecer alguns aspectos às áreas cerebra�s envolv�das na 
patolog�a, os qua�s refletem na conduta e no func�onamento 

O Transtorno de Défic�t de Atenção e H�perat�v�dade 
(TDAH) é uma patolog�a que envolve o desenvolv�mento 
do autocontrole, sendo marcada por défic�ts referentes aos 
períodos de atenção, ao manejo dos �mpulsos e ao nível de 
at�v�dade (Barkley, 2002). Esta patolog�a é essenc�almente 
caracter�zada pela d�ficuldade de manter atenção, por 
ag�tação e �nqu�etude, que mu�tas vezes podem configurar 
h�perat�v�dade e �mpuls�v�dade. Estudos nac�ona�s real�zados 
em cr�anças na �dade escolar por Rohde e Guard�ola no R�o 
Grande do Sul, bem como Barbosa na Paraíba (Assoc�ação 
Bras�le�ra do Défic�t de Atenção – ABDA, 2003), apresentam 
uma est�mat�va de que 3 a 5% da população �nfant�l é 
portadora do TDAH, índ�ce que é também apontado pelo 
DSM-IV TR (2002). 
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RESUMO – Este trabalho �nvest�ga a personal�dade de cr�anças com Transtorno de Défic�t de Atenção e H�perat�v�dade 
(TDAH) por me�o do Rorschach. Part�c�param do estudo 48 cr�anças do sexo mascul�no e fem�n�no com �dade entre 6 e 
11 anos, d�str�buídas em do�s grupos. Grupo 1 composto por 24 cr�anças com d�agnóst�co clín�co- neurops�cológ�co prév�o 
de TDAH M�sto (desatento, h�perat�vo e �mpuls�vo); Grupo 2 const�tuído de 24 cr�anças com comportamento cons�derado 
normal. Fo� ut�l�zado o t-Test para amostras �ndependentes com nível de s�gn�ficânc�a de ≤	0,05. Os resultados do Grupo 1 
�nd�cam �mpuls�v�dade em níve�s elevados, d�ficuldades quanto ao controle geral da personal�dade e falhas na modulação 
e controle dos aspectos afet�vo-emoc�ona�s, prejuízo na capac�dade de organ�zação, de anál�se e síntese, d�ficuldade de 
percepção objet�va da real�dade, na capac�dade de s�stemat�zação e objet�v�dade. Constatara-se a�nda no Grupo 1 ans�edade, 
�ncapac�dade de �ntrospecção e reflexão em índ�ce ma�or do que no Grupo 2.
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Personality in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD) using the Rorschach Inkblot Test

ABSTRACT – Th�s �s a research w�th the use of Rorschach techn�que for study�ng personal�ty of ch�ldren w�th Attent�on 
Defic�t Hyperact�v�ty D�sorder (ADHD). The sample was composed by 48 male and female ch�ldren, age rang�ng from 6 to 11, 
d�str�buted �n two groups: Group 1 composed by 24 ch�ldren cl�n�cally and neuropsycholog�cally d�agnosed as hav�ng ADHD 
(�nattent�ve, hyperact�ve and �mpuls�ve); Group 2 formed by 24 ch�ldren whose personal�ty funct�on�ng was cons�dered normal. 
It was used t-Test for �ndependent samples, w�th s�gn�ficance level ≤	0.05. The results po�nted out �n Group 1 h�gh level of 
�mpuls�v�ty, d�fficulty concern�ng general control of personal�ty, less use of reason to control, modulat�on fa�lure and control-
l�ng affect�on and emot�onal aspects, �mpa�rment related to organ�zat�on, analys�s and synthes�s sk�lls, d�fficulty �n object�ve 
percept�on of real�ty, �n systemat�zat�on sk�lls and object�veness. Group 1 present h�gher anx�ety level and a lower capac�ty to 
�ntrospect�on and th�nk�ng than Group 2.
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cogn�t�vo do �nd�v�duo. A assoc�ação dos défic�ts em 
determ�nadas funções execut�vas com áreas cerebra�s pode 
contr�bu�r, tanto para um ma�or conhec�mento da ampl�tude 
da patolog�a, quanto para o entend�mento do func�onamento 
de determ�nados ps�cofármacos. A�nda que atualmente 
vár�os testes neurops�cológ�cos não estejam l�berados 
para uso profiss�onal pelo Conselho Federal de Ps�colog�a 
(CFP), resultados �mportantes vêm sendo encontrados no 
amb�ente de pesqu�sa. Dentre os testes aprovados está o 
WISC-III, padron�zado para a população bras�le�ra por 
F�gue�redo (2001), que é cons�derado aquele dentre os 
testes neurops�cológ�cos que ma�or número de �nformações 
é capaz de fornecer para a aval�ação da patolog�a (Rohde & 
Ketzer, 1997).

Ex�stem outros testes, que embora não estejam a�nda 
aprovados pelo CFP, são mu�to ut�l�zados no amb�ente de 
pesqu�sa. O CPT (Continuous Performance Test), perm�te 
uma aval�ação ma�s prec�sa da capac�dade atenc�onal, 
sendo capaz de d�ferenc�ar as d�ficuldades de atenção 
entre patolog�as como o TDAH e o H�pot�reo�d�smo 
Congên�to (Rovet & Hepworth, 2001), mas a�nda ass�m 
tem ba�xa capac�dade de d�scr�m�nação, não tendo o poder 
d�agnóst�co para a patolog�a. Pesqu�sas envolvendo o teste 
de d�str�bu�ção de cartas W�scons�n mostraram resultados 
�nfer�ores em cr�anças com TDAH quando comparados com 
cr�anças sem d�agnóst�co clín�co, porém os achados não 
sufic�entes para d�scr�m�nar o TDAH de outras patolog�as 
que também apresentam performance prejud�cada em 
nível de funções pré-fronta�s (Rom�ne & cols., 2004). O 
Stroop test, comumente ut�l�zado para med�r a atenção e 
aspectos referentes ao func�onamento cerebral, perm�te 
o entend�mento da atenção como uma função execut�va. 
A�nda que esses testes tenham encontrado resultados que 
não �nd�cam um poder d�scr�m�natór�o tão s�gn�ficat�vo, 
os dados que eles fornecem sobre o func�onamento das 
funções execut�vas nas cr�anças com TDAH podem ser 
mu�to úte�s para o entend�mento e tratamento da patolog�a, 
tendo em v�sta que alterações na at�v�dade de determ�nadas 
áreas cerebra�s afetam d�retamente o comportamento e as 
funções cogn�t�vas.

No que se refere às técn�cas projet�vas, espec�ficamente 
ao Rorschach e ao TAT, Barkley (1998) afirma que os 
estudos mostram fracas ev�dênc�as quanto à d�ferença entre 
suje�tos com TDAH e a população normal. As pesqu�sas 
que envolvem o Rorschach em cr�anças com TDAH são 
bastante escassas, tendo em v�sta que foram encontrados 
apenas três estudos, tendo como bases de consulta dados do 
Psycl�t, Medl�ne e EBSCO Eletron�c Journals, publ�cados 
nos últ�mos 10 anos. Destaca-se entre os três o trabalho 
de Cotugno (1995) que apl�cou o Rorschach (S�stema 
Compreens�vo) em 80 cr�anças norte-amer�canas; o autor 
constatou d�ferenças s�gn�ficat�vas referentes à ba�xa 
auto-est�ma, d�ficuldade e rece�o nos relac�onamentos 
�nterpessoa�s, tendênc�a a v�ver uma ma�or quant�dade 
de exper�ênc�as �ntrospect�vas/depress�vas, tendênc�a a 
s�mpl�ficar os estímulos (d�ficuldade de percepção concreta 
da real�dade), ma�or d�ficuldade quanto ao controle 

do estresse (tendendo a desorgan�zação) e tendênc�a à 
desorgan�zação do pensamento. 

Estudos nac�ona�s como os de Osór�o, B�anch� e 
Loure�ro (2000), Graeff e Vaz (2004) também encontraram 
d�ferenças entre cr�anças norma�s e cr�anças com TDAH, 
sem ev�dênc�as estatíst�cas. Os dados coletados por Osór�o e 
cols. (2000) foram comparados com os dados normat�vos de 
Jacquem�n (1975) e �nd�caram que as cr�anças com TDAH 
apresentam ma�or �mpuls�v�dade, alteração na capac�dade de 
pensar coerentemente, ans�edade �nterfer�ndo na capac�dade 
de percepção e concentração, ass�m como d�ficuldades na 
percepção objet�va da real�dade. A�nda que os dados dessa 
pesqu�sa sejam �nteressantes, o tamanho reduz�do da amostra 
(n=5) e o fato de a amostra normat�va baseada em pesqu�sa 
real�zada há ma�s de 20 anos prejud�cam a s�gn�ficânc�a dos 
resultados. No R�o Grande do Sul fo� real�zado um estudo 
tomando por base a pesqu�sa normat�va de Jacquem�n 
(1975) por Graeff e Vaz (2004). Na pesqu�sa destes autores, 
o�to cr�anças com TDAH apresentaram d�ficuldades de 
percepção objet�va da real�dade, de s�stemat�zação e de 
concentração na tarefa, tendênc�a a real�zar as tarefas de 
forma ráp�da e superfic�al e ans�edade s�tuac�onal em índ�ce 
ma�s elevado do que as cr�anças aval�adas por Jacquem�n. 
Os �nd�cadores de �mpuls�v�dade at�ng�ram índ�ce quatro 
vezes super�or em comparação com os dados do trabalho de 
Jacquem�n (1975). 

Buscou-se nessa pesqu�sa �nvest�gar aspectos da 
personal�dade de cr�anças com TDAH ut�l�zando a técn�ca 
de Rorschach, módulo �nfant�l, com as h�póteses alternat�vas 
que seguem:

1) Cr�anças com TDAH apresentam �nd�cadores de 
capac�dade de produção e desempenho em índ�ce menor do 
que cr�anças norma�s; 2) Cr�anças com TDAH apresentam 
�nd�cadores de �mpuls�v�dade em índ�ce ma�s elevado do 
que cr�anças norma�s; 4) Cr�anças com TDAH apresentam 
�nd�cadores de agress�v�dade em índ�ce ma�s elevado do 
que cr�anças norma�s; 5) Cr�anças com TDAH apresentam 
�nd�cadores de Ans�edade ma�s elevados do que cr�anças 
norma�s.

Foram ut�l�zados para aval�ar as var�áve�s cont�das nas 
quatro h�póteses alternat�vas os �nd�cadores do Rorschach: 
a) Número de Respostas (R) para aval�ar a capac�dade de 
produção e desempenho; b) Mov�mento an�mal (FM) e 
respostas de Cor e Forma (CF) para aval�ar a �mpuls�v�dade; 
c) Cor pura (C) e o determ�nante forma (F) para aval�ar 
d�ficuldades no controle emoc�onal; d) Espaço branco (S) e 
Choque de Reação (tempo de reação acelerado) para aval�ar 
a ans�edade s�tuac�onal.

Método

Trata-se de uma pesqu�sa comparat�va com abordagem 
quant�tat�vo-d�nâm�ca, ut�l�zando como var�ável dependente 
característ�cas de personal�dade dos suje�tos e como 
var�ável �ndependente a presença do Transtorno de Défic�t 
de Atenção e H�perat�v�dade. A população se const�tu�u de 
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cr�anças do sexo mascul�no e fem�n�no s�tuadas na fa�xa 
etár�a de 6 a 11 anos; eram pac�entes de um ambulatór�o 
para portadores de TDAH (Programa de Défic�t de Atenção 
e H�perat�v�dade – PRODAH), do Hosp�tal de Clín�cas de 
Porto Alegre, R�o Grande do Sul. 

A amostra, por conven�ênc�a, const�tu�u-se de do�s 
grupos de suje�tos.

O Grupo 1 fo� composto de 24 cr�anças do sexo 
mascul�no e fem�n�no, sendo 20 men�nos e quatro men�nas, 
com �dade entre 6 e 11 anos. Todas elas t�nham o d�agnóst�co 
clín�co e neurops�cológ�co de Transtorno de Défic�t de 
Atenção e H�perat�v�dade M�sto (desatento, h�perat�vo 
e �mpuls�vo) prev�amente confirmado por entrev�stas 
clín�cas, apl�cação de escalas (CBCL, K-SADS, SNAP IV) 
e testes neurops�cológ�cos (WISC-III, W�scouns�n, CTP), 
proced�mentos padrão do ambulatór�o.

O Grupo 2 fo� composto de 24 cr�anças do sexo mascul�no 
e fem�n�no, sendo 20 men�nos e quatro men�nas, com �dade 
entre 6 e 11 anos, estudantes de ens�no méd�o numa escola 
públ�ca da reg�ão metropol�tana de Porto Alegre, sem 
d�ficuldades relevantes quanto a relac�onamento, atenção, 
conduta, ou prejuízo na aprend�zagem. 

Fo� adotado como cr�tér�o geral de exclusão de suje�tos 
para o Grupo 1 a presença de retardo mesntal e transtornos 
de humor como co-mórb�dos ao TDAH. A presença de 
Transtornos D�srrupt�vos do Comportamento e Transtornos 
de Ans�edade não foram categor�zados como cr�tér�os de 
exclusão da amostra, em v�rtude da �ntensa prevalênc�a dessas 
patolog�as como co-mórb�das ao TDAH, pr�nc�palmente no 
subt�po m�sto (desatento e h�perat�vo/�mpuls�vo). 

Fo� sol�c�tada a d�ferentes professores e coordenadores 
de uma escola do ens�no fundamental de Porto Alegre 
uma relação de cr�anças que não apresentassem 
d�ficuldades de relac�onamento, atenção, conduta, ou 
prejuízo na aprend�zagem. Dessa relação foram escolh�dos 
aleator�amente, por sorte�o numér�co das cr�anças, os 24 
part�c�pantes para pareamento com os do Grupo 1, quanto 
a �dade e sexo. 

Os responsáve�s pelos part�c�pantes da pesqu�sa, de 
ambos os grupos foram contatados e conv�dados a autor�zar 
a part�c�pação das cr�anças , med�ante a ass�natura de um 
termo de consent�mento l�vre e esclarec�do sobre a pesqu�sa, 
elaborado pelo pesqu�sador e autor�zado pelas Com�ssões 
de Ét�ca e Pesqu�sa da PUC e do Hosp�tal de Clín�cas de 
Porto Alegre. Os responsáve�s pelos part�c�pantes do Grupo 
1 ass�naram o termo m�nutos antes da apl�cação da Técn�ca 
de Rorschach, no própr�o hosp�tal.

Para aval�ar as cond�ções de personal�dade fo� ut�l�zada 
a Técn�ca Projet�va de Rorschach; a condução do �nquér�to, 
a class�ficação dos determ�nantes e conteúdos ass�m como 
a �nterpretação foram fe�tos segundo o s�stema Klopfer 
adaptado por Vaz (1997); no que tange às �nstruções dadas 
a cada cr�ança antes da apl�cação propr�amente d�ta do 
Rorschach e ao uso do Atlas de local�zações das respostas, 
foram segu�das as d�retr�zes suger�das por Jacquem�n (1975). 
Não fo� possível a apl�cação dos �nstrumentos às cegas; 
�sso gerar�a compl�cações nos horár�os quer no hosp�tal 

quer na escola; entretanto, a apl�cação do Rorschach e de 
modo espec�al, a condução do �nquér�to quanto a apuração 
das local�zações, determ�nantes e conteúdos fo� fe�ta com 
todo o cu�dado possível para ev�tar a �ndução por parte 
do exam�nador no desempenho da cr�ança (Vaz, 1997). 
Poster�ormente, as verbal�zações das cr�anças ante as 
manchas do Rorschach, foram d�g�tadas e os protocolos do 
Grupo 1 e do Grupo 2 numerados aleator�amente. Ass�m, 
o pr�me�ro e o segundo ju�z ao fazerem separadamente 
a class�ficação das respostas, não t�nham cond�ções de 
�dent�ficar quem era part�c�pante do Grupo 1 e quem 
part�c�pava do Grupo 2 (proced�mento de class�ficação às 
cegas). 

Resultados e Discussão

Fo� fe�to estudo comparat�vo de d�ferença de méd�as dos 
dados do Rorschach entre os do�s grupos, por me�o do t-Test 
para duas amostras �ndependentes, com nível de s�gn�ficânc�a 
≤	0,05. Os dados foram tabulados em sua freqüênc�a bruta 
e em percentagem ancorada no total de respostas. Esse 
proced�mento fo� escolh�do, po�s, em v�rtude do número de 
respostas que são em�t�das em um protocolo de Rorschach, 
a �nterpretação de um dado pode var�ar. Se um suje�to em�te 
ma�s respostas, sua chance de apresentar uma determ�nada 
var�ável aumenta. Desse modo, pode-se ter uma mesma 
freqüênc�a de algum determ�nante, por exemplo, sem que 
�sso s�gn�fique uma mesma �nterpretação, po�s de acordo 
com o número de respostas, o s�gn�ficado de uma s�mples 
freqüênc�a pode se alterar.

Na Tabela 1 pode-se observar d�ferença s�gn�ficat�va 
quanto ao número de respostas entre o grupo de cr�anças 
com TDAH (méd�a de 12 respostas por protocolo) e o 
grupo controle (méd�a 18,54 respostas por protocolo). O 
número de respostas é entend�do como um �nd�cador do 
potenc�al produt�vo do suje�to, sua capac�dade de produção 
e desempenho (Ames, Learned, Metraux & Walker, 1962; 
Be�zmann, 1968; Vaz, 1997).

Ass�m sendo, percebe-se nas cr�anças com TDAH uma 
capac�dade de produção prejud�cada, défic�t que pode ser 
assoc�ado aos s�ntomas desatenção e h�perc�nes�a, que 
d�ficultam o desempenho nas tarefas em geral. Be�zmann 
(1968) pondera que um índ�ce de respostas menor do que o 
esperado na ma�or�a da população pode ser encontrado em 
cr�anças pouco tolerantes e fáce�s de entrarem em fad�ga, 
característ�ca que faz parte da s�ntomát�ca do TDAH.

Em seqüênc�a a esse dado encontramos um índ�ce 
de globa�s (G) bastante super�or nas cr�anças do Grupo 
1 (méd�a 7,42 – 65,75%) em comparação com o grupo 
controle (méd�a 4,33 – 26,79%). Como as globa�s estão 
elevadas no grupo com TDAH, as respostas de detalhe 
comum (méd�a 3,25 – 23,88%) aparecem em um número 
s�gn�ficat�vamente menor que no grupo controle (méd�a 
10,00 – 52,25%). Para Jaquem�n (1975) as respostas globa�s 
�nd�cam a busca da real�dade externa, mas também podem 
ser entend�das como capac�dade de anál�se da real�dade 
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com o fim de abranger a essa como um todo, perm�t�ndo 
planejamento e antec�pação (W�ndholz, 1969). As repostas 
de detalhe comum expressam a capac�dade de percepção 
da real�dade objet�va, pela s�stemat�zação e objet�v�dade em 
prol da resolução de uma tarefa. Cruzando esses dados é 
possível reflet�r sobre do�s pontos, ao menos: a) se a cr�ança 
em�te mu�tas respostas globa�s, centrando-se no todo, tende a 
focar-se menos nas partes (D e Dd) e ass�m poder�am render 
ma�s respostas, aumentando sua produt�v�dade; b) tendo em 
v�sta que Ames e cols. (1962) alertam que um índ�ce elevado 
de G �nd�ca um processo de pensamento ma�s superfic�al, 
um desejo de term�nar a tarefa rap�damente e, até mesmo, 
uma falta de crít�ca à real�dade, o decrésc�mo de detalhes 
comuns e aumento de globa�s pode ser �nterpretado como 
�nd�cador de d�ficuldades em perceber a real�dade concreta 
(logo, falta poder de crít�ca à cr�ança), em s�stemat�zar e 
ut�l�zar a �ntel�gênc�a objet�va em prol da resolução de uma 
tarefa. Nessa perspect�va, um índ�ce elevado de respostas 
globa�s poder�a também �nd�car um prejuízo na capac�dade 
de organ�zação, anál�se e síntese. Assoc�ado à d�ficuldade 
em centrar-se nas tarefas e à tendênc�a de real�zá-las 
superfic�almente, aparece o prejuízo na produt�v�dade 
expressa pela ba�xa méd�a de respostas.

Os detalhes raros também apresentam d�ferenças 
s�gn�ficat�vas, ass�m como na pesqu�sa de Graeff e Vaz 
(2004). A�nda que a d�ferença entre as méd�as de detalhes 
�ncomuns (Dd) não aponte s�gn�ficânc�a, ex�ste no grupo 
controle um percentual de 19,58%, índ�ce quase duas 
vezes ma�or que o das cr�anças com TDAH (9,92%). O Dd 
representa no Rorschach a capac�dade de observação, de 
juízo refinado e �nterpretação da real�dade baseada em uma 
observação sut�l e crít�ca (Ames, Learned. & Walker 1961). 
A defic�ênc�a das cr�anças com TDAH quanto à observação 
e crít�ca à real�dade pode ser assoc�ada à falha na função 
execut�va de memór�a func�onal, po�s à med�da que o suje�to 
mostra um défic�t na capac�dade de aval�ar cr�t�camente a 
real�dade, pode também apresentar prejuízo na capac�dade 
de armazenar e atrelar futuramente reg�stros de v�vênc�as 
que podem ser ut�l�zadas para a auto-regulação. 

No que concerne às respostas de forma (Tabela 2), o 

somatór�o de forma (somF) e as respostas de forma de 
boa qual�dade (F+) há d�ferença s�gn�ficat�va entre os do�s 
grupos. O grupo controle obteve um índ�ce de F+ (méd�a 9,88 
– 53,71% respect�vamente) e de SomF (méd�a 10 – 54,63%) 
s�gn�ficat�vamente super�or às cr�anças com TDAH (com 
méd�a 4,38 – 35,63%). As respostas de mov�mento an�mal 
(FM) não apresentaram d�ferença s�gn�ficat�va entre os do�s 
grupos, se observarmos o número bruto dessa var�ável, mas, 
ao levarmos em conta o total de respostas (R), v�sual�zamos 
uma d�ferença s�gn�ficat�va em termos de percentagem entre 
os do�s grupos de cr�anças. O grupo com TDAH (30,92%) 
mostrou uma percentagem quase duas vezes ma�or que o 
grupo controle (15,71%). 

Na d�nâm�ca do TDAH, a assoc�ação entre essas três 
var�áve�s (SomF, F+ e FM) pode �nd�car as d�ficuldades na 
�n�b�ção do comportamento, falha bás�ca no func�onamento 
dos �nd�víduos com essa síndrome. Traubenberg e Bo�zou 
(1999) entendem o determ�nante F como aquele que “reflete 
o manejo da real�dade objet�va” (p. 0,47). O percentual F, 
segundo Lev�tte e Truumaa (1972), d�z respe�to aos aspectos 
não emoc�ona�s, ma�s consc�entes e rac�ona�s do ser 
humano. Donde, o somatór�o de F (somF), como freqüênc�a 
méd�a ou percentual méd�o, representa o controle geral dos 
d�nam�smos da personal�dade (Vaz, 1997); as cr�anças com 
TDAH apresentam ba�xo controle geral, po�s seu índ�ce 
está bastante �nfer�or ao do grupo de cr�anças cons�deradas 
norma�s. A falha no controle geral apontada pelas var�áve�s 
de forma pura (F+ e somF) poder�a corresponder ao défic�t 
na �n�b�ção do comportamento proposto por Barkley 
(1997), que prejud�ca a ut�l�zação das funções execut�vas 
responsáve�s pela auto-regulação.

O s�gn�ficado de mov�mento an�mal (FM) corrobora 
o fortalec�mento dessa perspect�va, tendo em v�sta que 
as respostas de FM representam as pulsões natura�s 
do �nd�víduo, os �nst�ntos (Ames, Learned, Metraux & 
Walker, 1961). Jacquem�n (1975) postula que as c�nestes�as 
menores, dentre as qua�s se encontra o mov�mento an�mal, 
representa uma at�tude �nfant�l espontânea, “vivacidade de 
atitude sem levar em consideração as exigências do meio 
e a necessidade de adaptação social” (p. 58). O índ�ce 

Média Grupo Valor p

Grupo TDHA (n=24) Grupo Controle (n=24) Grupo Controle (n=24)

Respostas 1200 18,54 ,000

G 7,42 4,33 ,000

% G 65,75 26,79a ,000

Gcort 0,71 0,25 ,038

% Gcort 6,38 1,17 ,005

D 3,25 10,00 ,000

% D 23,88 52,25 ,000

Dd 2,38 4,21 ,231

% Dd 9,92 19,58 ,013

Tabela 1. Número de Respostas (R) e Local�zações dos Grupos com TDAH e Controle

a = valores calculados pelo t test para amostras �ndependentes com nível de s�gn�ficânc�a ≤	0,05.
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exacerbado dessas respostas pode levar o pesqu�sador a 
pensar que se trata de reações �nst�nt�vas, espontâneas e 
�mpuls�vas, que d�fic�lmente estão conectadas às ex�gênc�as 
do amb�ente e às regras soc�a�s. A �mpuls�v�dade man�festada 
pelo FM elevado assoc�ada à falta de controle apontada 
por índ�ces �nfer�ores de respostas de forma (somF) 
podem ser cons�deradas como as var�áve�s do Rorschach 
que apontam com ma�or cons�stênc�a o défic�t na �n�b�ção 
do comportamento, fator cruc�al no func�onamento das 
cr�anças com TDAH.

A �mpuls�v�dade e a falta de controle poder�am 
estar relac�onadas com as d�ficuldades dessas cr�anças 
no desenvolv�mento de sent�mentos afet�vos. A anál�se 
das respostas de cor cromát�ca (FC, CF, C) podem ser 
comparadas à regulação dos aspectos afet�vo-emoc�ona�s 
propostos por Barkley (1997, 2002) tendo em v�sta que o 
predomín�o de FC sobre CF e C, �nd�ca um func�onamento 
afet�vo emoc�onal adaptado, adequado ao estímulo que 
evocou tal reação; a presença de CF e C ma�or do FC 
�nd�ca egocentr�smo, �mpuls�v�dade e sugest�onab�l�dade 
(Ames, Learned, Metraux  & Walker, 1961). Percebemos 
nas cr�anças com TDAH uma méd�a de respostas de FC 
(0,29) s�gn�ficat�vamente �nfer�or ao apresentado pelo 
grupo controle (1,17) e uma percentagem de CF (4,63%) 
s�gn�ficat�vamente super�or, comparando-se com as 
cr�anças norma�s (1,54%). As respostas de Cor pura (C) 
não mostraram d�ferenças s�gn�ficat�vas. Esses resultados 
apontam para uma tendênc�a de as cr�anças com TDAH 
modularem seus afetos de forma menos adequada, 
mostrando falhas no controle das emoções e da �n�c�at�va. A 
hab�l�dade de �n�b�r e controlar emoções ao reag�r a eventos, 

ass�m como outras funções execut�vas, só podem func�onar 
depo�s que a �n�b�ção comece a se desenvolver (Barkley, 
2002). Nesse sent�do, as d�ficuldades �nd�cadas pelas 
var�áve�s FC e CF podem estar �nt�mamente relac�onadas à 
d�ficuldade de controle geral (�n�b�ção do comportamento) 
�nd�cadas pelas respostas de Forma (somF) e pelas respostas 
de mov�mento an�mal.

A d�ficuldade quanto à �n�b�ção do comportamento 
também compromete o processo reflex�vo descr�to na 
função execut�va de d�scurso autod�r�g�do. No Rorschach, 
uma das var�áve�s que expressam o processo de auto-
reflexão, de autocrít�ca e elaboração dos sent�mentos (Vaz, 
1997) é o sombreado perspect�va (FK). A�nda que esse 
determ�nante não seja comum em cr�anças, observa-se um 
índ�ce super�or de FK nos �ntegrantes do grupo controle 
(méd�a 0.38 – percentual 1,83%) quando comparados 
ao grupo clín�co (méd�a 0.04 – percentual 0,46%). Esses 
dados são outro �nd�cador, no Rorschach, do prejuízo que 
os défic�ts na �n�b�ção (controle) do comportamento causam 
na capac�dade de reflexão e na auto-regulação.

A teor�a proposta por Barkley (1997) perm�te um 
melhor entend�mento dos resultados, ass�m como de uma 
ampla assoc�ação entre os achados. O retardar da resposta 
emoc�onal, ass�m como a auto-regulação das reações 
emoc�ona�s, perm�tem o desenvolv�mento da objet�v�dade, 
ou ao menos cons�derar o uso da objet�v�dade na escolha da 
resposta que será em�t�da (Barkley, 1997). A objet�v�dade, 
caracter�zada pelas respostas de detalhe comum, encontra-
se prejud�cada pelo elevado índ�ce de G, comprometendo a 
capac�dade de anál�se e síntese. Entende-se o índ�ce elevado 
de G como produto de um processo de pensamento ma�s 

Média Grupo Valor p

Grupo TDHA (n=24) Grupo Controle (n=24) Grupo Controle (n=24)

F+ 4,38 9,88 ,000

% F+ 35,63 53,71 ,002

Som F 4,38 10,00 ,000

% Som F 38,08 54,63 ,004

FM 3,54 3,00 ,393

% FM 30,92 15,71 ,001

FC ,29 1,17 ,050

% FC 2,04 4,17 ,074

CF ,54 ,29 ,226

% CF 4,63 1,54 ,055

C ,08 ,17 ,394

% C ,54 ,88 ,552

FK ,04 ,38a ,010

% FK ,46 1,83 ,012

Ch de Reação por Aceleração 1,46 ,42 ,005

S 1,50 1,46 ,913

% S 12,54 7,33 ,047

a =	valores	calculados	pelo	t	test	para	amostras	independentes	com	nível	de	significância	≤	0,05.

Tabela 2. Determ�nantes, Ch. Reação por Aceleração e Espaço em Branco (S) nos Grupos com TDAH e Controle
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superfic�al, um desejo de term�nar a tarefa rap�damente e, 
até mesmo, uma falta de crít�ca da real�dade. O controle 
geral (somF), predomín�o da razão sobre as emoções e os 
�mpulsos, aparece ba�xo no grupo com TDAH, mostrando 
a d�ficuldade que essas cr�anças têm de usar a razão, 
ass�m também como o pensamento lóg�co (F+) para 
auto-regulação. As falhas no controle geral e a elevada 
�mpuls�v�dade, acabam por afetar o controle das reações 
emoc�ona�s, prejud�cando o func�onamento do �nd�víduo 
como um todo.

Assoc�ados a esses aspectos aparecem, no Rorschach, 
�nd�cadores de ans�edade s�tuac�onal (Tabela 2) como choques 
de reação por aceleração e respostas com �nclusão do espaço 
branco (S). O espaço branco aparece com porcentagem 
s�gn�ficat�vamente super�or no Grupo 1 (med�a 1,50 – 12,54%) 
em comparação com o Grupo 2 (méd�a 1,46 – 7,33%), a�nda 
que em termos de méd�a tenha obt�do resultado não mu�to 
d�ferente (Tabela 2). O S tem s�do �nterpretado class�camente 
no Rorschach como s�nal de opos�c�on�smo por parte do 
aval�ando, a�nda que esse não seja seu ún�co s�gn�ficado. Vaz 
(1997), com base em um estudo exper�mental, constatou que 
o espaço branco também pode ser entend�do como �nd�cat�vo 
de ans�edade s�tuac�onal. Nesse sent�do, o resultado da 
var�ável espaço branco �nd�ca que as cr�anças norma�s, a�nda 
que tenham quase a mesmo méd�a de S (1,46), apresentam 
ans�edade s�tuac�onal em menor �ntens�dade que as cr�anças 
com TDAH. A própr�a contenção da ans�edade frente às 
s�tuações do d�a-a-d�a pode ser assoc�ada à auto-regulação 
dos afetos e à falha no controle geral.

A quant�dade de choques de reação por aceleração, 
em�t�dos pelas cr�anças com TDAH (méd�a 1,46) fo� 
s�gn�ficat�vamente super�or às cr�anças cons�deradas norma�s 
(0,42). O s�gn�ficado atr�buído a essa var�ável propõe que 
o suje�to se sent�u perturbado frente ao cartão, procurando 
l�vrar-se dele o ma�s ráp�do possível, ev�tando a s�tuação 
de desconforto. A pressa em devolver o cartão ou falar 
ma�s rap�damente, pode ser entend�do como uma tentat�va 
de ev�tar o sofr�mento ante s�tuação ans�ogên�ca (Vaz, 
1997). As respostas de global cortada (Gcort) se enca�xam 
nesse panorama como um elemento �nd�cador de ans�edade 
(Tabela 1) e �n�b�ção da produt�v�dade em nível �ntelectual 
(Be�zmann, 1968), s�gn�ficat�vamente ma�s elevado nas 
cr�anças com TDAH (méd�a 0,71 – percentual 6,38%) do que 
no grupo controle (méd�a 0,25 – 1,17%). 

Levando em conta as h�póteses levantadas, pode-se 
afirmar que: a) Confirmou-se a h�pótese de que cr�anças com 
TDAH possuem �nd�cadores de capac�dade de produção e 
desempenho em índ�ce menor do que as cr�anças norma�s, 
tendo em v�sta d�ferença s�gn�ficat�va quanto ao número 
de resposta (R) entre os do�s grupos. b) Confirmou-
se que cr�anças com TDAH apresentam �nd�cadores de 
�mpuls�v�dade (aval�ado pelos determ�nantes FM e CF) em 
índ�ce ma�s elevado do que as cr�anças norma�s. c) A h�pótese 
que postulava que cr�anças com TDAH possuem �nd�cadores 
de falta de controle emoc�onal em índ�ce ma�s elevado do 
que as cons�deradas norma�s, não se confirmou quanto ao 
índ�ce de respostas de cor pura (C); confirmou-se quanto a 

um índ�ce ma�s ba�xo de determ�nante forma (F). O controle 
geral (somF e F+) aparece s�gn�ficat�vamente �nfer�or nas 
cr�anças com TDAH, mas as respostas de C não apresentaram 
d�ferenças s�gn�ficat�vas. O determ�nante cor pura (C) 
representa d�ficuldades no controle emoc�onal, tendendo 
ao descontrole, no entanto, os índ�ces dessa var�ável foram 
mín�mos, enquanto CF aparece em um nível ma�s alto e com 
d�ferença s�gn�ficat�va entre os grupos. Portanto, a h�pótese 
não se confirma quanto à var�ável (C), mas s�m quanto 
à var�ável CF do Rorschach. d) Fo� confirmada a h�pótese 
de que as cr�anças com TDAH apresentam �nd�cat�vos de 
ans�edade s�tuac�onal (aval�ado pelo espaço branco – S – e 
pelo Choque de Reação por aceleração do Rorschach), em 
índ�ce ma�s elevado que as cr�anças cons�deradas norma�s.

Entre todas as var�áve�s anal�sadas podemos ver�ficar 
que ex�st�ram algumas cuja d�ferença entre as méd�as é 
ma�s d�latada e ma�s s�gn�ficat�va. As local�zações e o 
número de respostas mostraram d�ferenças mu�to d�latadas 
e s�gn�ficat�vas, pr�nc�palmente entre globa�s (G) e detalhes 
comuns (D), �nd�cando que essas var�áve�s podem ser 
cons�deradas no Rorschach como �nd�cadores de ba�xa 
produt�v�dade e d�ficuldades quanto à objet�v�dade, foco na 
tarefa, s�stemat�zação, anál�se, síntese e percepção objet�va 
da real�dade. 

Dentre os determ�nantes, a d�ferença quanto às var�áve�s 
Forma prec�sa (F+) e somatór�o de forma (SomF) entre os 
do�s grupos, assoc�adas a elevado índ�ce de mov�mento 
an�mal (FM), apontam para d�ficuldades no uso do controle 
geral e da �mpuls�v�dade, func�onamento que se assemelha ao 
défic�t na �n�b�ção do comportamento proposto por Barkley 
(1997). Nesse sent�do, além de reafirmar a �nterpretação 
atr�buída a essas var�áve�s, os resultados sugerem que os 
índ�ces encontrados em cada uma delas, quando comb�nados, 
podem suger�r a h�pótese de d�ficuldades quanto à �n�b�ção 
do comportamento, à objet�v�dade, ao foco na tarefa, à 
s�stemat�zação, anál�se, síntese, percepção objet�va da 
real�dade e capac�dade de produção.

Conclusões

O estudo real�zado com a amostra espec�ficada, tendo 
como �nstrumento o Rorschach, e dentro dos parâmetros 
ut�l�zados, perm�te as segu�ntes conclusões:

1) Cr�anças com Transtorno de Défic�t de Atenção e 
H�perat�v�dade (TDAH) possuem �nd�cadores de capac�dade 
de produção e desempenho em índ�ce menor do que as 
cr�anças sem este défic�t.

2) Cr�anças com TDAH apresentam �nd�cadores de 
�mpuls�v�dade e d�ficuldade de controle emoc�onal em 
índ�ce ma�s elevado do que as cr�anças sem este transtorno. 

3) Cr�anças com TDAH tendem a aumentar o nível 
de ans�edade, d�ante de s�tuação ans�ogên�ca, tornando-se 
ma�s apreens�vas, tensas e �nseguras do que as cons�deradas 
norma�s quanto ao TDAH. 
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publicação.	Recomenda-se	que	o	encaminhamento	seja	feito	
com	a	assinatura	de	todos	os	autores,	certificando	seu	interesse	
na publicação do trabalho em Psicologia: Teoria e Pesquisa.	

No caso de autoria múltipla, deve ser indicado o autor re-
sponsável	pela	correspondência	com	o	editor.	Esse	autor	será	
considerado o autor principal	para	fins	de	comunicação	sobre	
o	manuscrito.	

Se	for	o	caso,	é	na	apresentação	do	manuscrito	que	o	autor	
notifica	 a	 existência	 de	 outros	 trabalhos	 seus,	 de	 conteúdo	
relacionado,	já	publicados	ou	submetidos	simultaneamente	a	
esta	ou	a	outra	revista.	

Se o manuscrito contém reprodução de partes de trabalho 
já	 publicado,	 recomenda-se	 que	 ao	 submeter	 o	manuscrito	
o	autor	já	inclua	a	documentação	exigida,	conforme	o	caso	
(permissão	escrita	ou	comprovação	de	direito	de	reprodução).	
O	autor	deveria	notificar	qualquer	pendência	de	copyright, se 
fosse	o	caso.

Em	sua	maior	parte,	o	conteúdo	deste	texto	foi	traduzido	e	adap-
tado de Publication Manual of the American Psychological 
Association (5a	edição,	2001).	




