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Rorschach e medidas de auto-relato: “dizemos mais do 
que podemos saber?”

Rorschach and self-report measures: “telling more than we 
can know?”

M. Gonçalves - o. Gonçalves1

Resumo

Esta investigação procura esclarecer o papel do auto-conhecimento como uma variável 
moderadora na avaliação da personalidade, comparando-se o teste Rorschach com várias medi-
das de auto-relato. Na amostra global, não se encontram relações significativas entre estes tipos 
de medidas. Contudo, quando se comparam duas amostras de indivíduos com auto-imagens 
contrastantes, diversas relações significativas foram encontradas na amostra caracterizada por: 
(1) comportamentos introspectivos médios e (2) auto-percepção ajustada. Estes resultados 
mostram que a congruência entre o teste Rorschach e as medidas de auto-relato ocorre só nas 
váriáveis cognitivas e interpessoais. Não surgiram relações significativas nas variáveis da auto-
percepção, nem nas variáveis emocionais. Estes resultados e as suas implicações são discutidos 
tendo em consideração (1) a congruência entre as medidas de auto-relato e o Rorschach, (2) a 
necessidade de utilizar variáveis moderadoras, como o auto-conhecimento e (3) os domínios 
(e.g., aspectos cognitivos, emocionais) que são mais acessíveis.

Palavras-chave

Teste Rorschach, medidas de auto-relato, auto-conhecimento.

AbstRAct

The present research tries to address the role of self-knowledge as a mediating variable in 
personality assessment by comparing the results of Rorschach with several self-report measu-
res. Globally, no significant differences were found between these two types of measures. 
However, when two samples of individuals with contrasting self-images are compared, several 
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significant correlations were found in the sample characterized by: (1) medium introspective 
behavior; and (2) adjusted self-perception. The results show that the congruence between the 
Rorschach and the self-report measures occurs only within cognitive and interpersonal data. 
There were not significant relationships between emotional and self-perception data. These 
results and their implications are discussed in view of (1) the congruence between self-report 
measures and Rorschach, (2) the need to use moderator variables, like self-knowledge and (3) 
the domains (e.g., cognitive variables, emotional variables) that are more accessible to report.
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