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INTRODUÇÃO: 
O instrumento Rorschach é um método projetivo de avaliação psicológica aplicado 
com o objetivo de investigar a personalidade de um indivíduo. Para a sua aplicação, o 
sistema mais conhecido é o Sistema Compreensivo de Rorschach (Exner, 2003). Com 
base neste, uma nova abordagem otimizada foi desenvolvida, o Rorschach 
Performance Assessment System (R-PAS). No R-PAS o examinado é solicitado a dar de 
duas a três respostas para cada uma das 10 pranchas, retirando-se o cartão após a 
quarta resposta, a fim de induzir e não exigir respostas mais rigorosas (Meyer et al., 
2011). Um dos objetivos deste modelo de aplicação é controlar o número de respostas 
que empiricamente tem sido mostrado para impactar muitas das variáveis Rorschach. 
O objetivo desta revisão bibliográfica é analisar os estudos presentes na literatura com 
o uso do R-PAS a fim de verificar sua aplicabilidade em diversos contextos e sua 
validade perante a comunidade científica. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
O presente estudo seguiu as recomendações propostas pelo Preferred Reporting Items 
for Systematic Reviews and Meta-Analyses – PRISMA (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman 
& PRISMA, 2009). Como critérios de elegibilidade, foram incluídos todos os estudos 
teóricos publicados que dissertavam sobre o método R-PAS. Excluíram-se pesquisas 
empíricas com amostragem e trabalhos que apenas citavam o R-PAS, mas não o 
tiveram como instrumento de estudo. Para tanto, entre os meses de outubro e 
dezembro de 2016, foi feito um levantamento dos artigos científicos completos que 
abordaram o R-PAS. A análise dos estudos envolvendo o desfecho pretendido foi 
efetuada nas bases de dados Scopus (Elsevier), PsycARTICLES (American Psychological 
Association), ScienceDirect Journals (Elsevier), Springer (CrossRef), SpringerLink, 
MEDLINE/PubMed, Social Sciences Citation Index, OneFile, ASSIA, Elsevier, Wiley 



 

Online Library, ERIC, Dialnet e Wiley, PePSIC, Index Psi periódicos e LILACS via 
Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia Brasil (BVSPsi Brasil). Os termos "R-PAS" e 
"Rorschach", foram utilizados como descritores. Os títulos e resumos de todos os 
artigos identificados pela estratégia de busca foram avaliados pelas autoras deste 
estudo. Todos os resumos que não forneceram informações suficientes sobre os 
critérios de inclusão e exclusão foram avaliados na íntegra e selecionados de acordo 
com os critérios de elegibilidade. As autoras conduziram a extração dos dados no que 
diz respeito às características metodológicas dos estudos, características do teste e 
desfecho. Os resultados da busca nas bases de dados no período mencionado 
totalizaram 28 publicações encontradas. Após a leitura dos resumos, 22 estudos foram 
excluídos por estarem duplicados entre as bases, por fuga do tema desejado, por não 
utilizarem o R-PAS como objeto de estudo, e por constituírem em pesquisas empíricas 
com amostragem. A leitura e análise de todos os artigos incluídos na íntegra 
possibilitaram a verificação e a sistematização dos dados em vários elementos de 
investigação, tais como autoria e data do estudo, instrumentos analisados, objetivo da 
pesquisa e conclusões desta. De um total de 28 estudos, foram selecionados seis 
artigos que se encaixaram no objetivo buscado e atenderam aos critérios de inclusão, 
todos internacionais, conduzidos nos EUA. Os estudos começaram a surgir no ano de 
2012, um ano após o lançamento do R-PAS e do início das pesquisas empíricas que 
envolvem o método. A partir disso, o ano com maior número de publicações foi 2012, 
com um total de três estudos. Nos demais anos nos quais houve publicações – 2014 e 
2015 – o total publicações foi de dois artigos em 2014 e um em 2015. De modo geral, 
os estudos buscaram verificar a validade do R-PAS em contexto jurídico, apontando, 
paradoxalmente, a pertinência do sistema na área e a falta de estudos que comprovem 
esta validade. Também houve estudos que buscaram aprimorar o instrumento e 
compara-lo ao Rorschach-SC. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
O R-PAS mostrou-se válido como alternativa de investigação da personalidade a 
respeito de aspectos difíceis de avaliar por outros métodos de avaliação, apesar de 
ainda haver poucos estudos na literatura. Destaca-se uma maior abordagem do 
instrumento em estudos na área forense. Há necessidade de pesquisas em outras 
áreas e países, a fim de verificar sua validade de modo abrangente.  
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aprovação. 
 
 
 
ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


