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RESUMO

As técnicas projetivas usam estímulos pouco estruturados que proporcionam uma grande variedade de informações e permitem melhor 
compreensão e avaliação nos aspectos qualitativos e comportamentais do examinando, fazendo com que haja uma interação do psicólogo com o 
mesmo. A literatura sobre as técnicas projetivas e a perspectiva behaviorista ainda são limitadas, mesmo tendo como referência Skinner que 
chegou a desenvolver uma ferramenta chamada de Somador Verbal, que apresentava as mesmas propostas das técnicas intituladas de projetivas 
e que o fenômeno constatado neste teste, seria o mesmo das técnicas projetivas que eram usados em diagnósticos clínicos. O objetivo desta 
pesquisa foi apresentar a compreensão dos alunos do curso de Psicologia sobre o uso das técnicas projetivas. Para atender ao objetivo 
delimitado, realizou-se uma pesquisa aplicada, de abordagem quantitativa e de cunho descritivo. Participaram da amostra 64 alunos do curso de 
Psicologia que atualmente encontram-se cursando a disciplina de técnicas de exames psicológicos em uma instituição de ensino privada. Para 
realização da pesquisa, foi elaborado um questionário com questões que versavam sobre as técnicas projetivas, abordagem do psicólogo para o 
uso destas e formação específica para manuseio das técnicas. Os dados foram tabulados e analisados a partir de estatística descritiva simples em 
Excel. No que tange aos resultados encontrados, observa-se que 84,37% dos respondentes afirmam ser necessário que o profissional da Psicologia 
tenha alguma capacitação específica para manuseio destas técnicas, enquanto 10,90% afirmaram não ser necessário capacitação específica, e 
4,60% afirmam não saber. Acerca do tipo de capacitação ser necessário para o manuseio das técnicas projetivas, 60,93% afirmam a necessidade 
de cursos diversos sobre as técnicas projetivas; 43,75% apontam a relevância de uma especialização em Psicodiagnóstico; 17,18% sugerem uma 
formação em Psicodiagnóstico e 3,12% formação em Psicanálise. No que se refere ao uso das técnicas projetivas, 76,56% dos respondentes 
afirmam que estas só podem ser utilizadas e avaliadas por qualquer abordagem da Psicologia contra 17,18% que afirmam que é necessária 
alguma abordagem especifica e 6,25% afirmam não saber. Sobre as abordagens específicas investigadas, apenas 14,06% da amostra acredita que 
as técnicas projetivas podem ser usadas por psicólogos cognitivos comportamentais e 7,8% pelos analistas do comportamento, comparada às 
outras abordagens apresentadas no estudo (Psicanálise, Psicologia Analítica, Psicodrama e Gestalt-Terapia). A partir das informações 
apresentadas, observa-se uma preocupação por parte do profissional de Psicologia em formação, acerca de uma capacitação adequada para 
manuseio destas técnicas em sua prática profissional. Observa-se a quebra no paradigma das técnicas projetivas como ferramentas exclusivas da 
perspectiva psicanalítica, no qual se faz necessário estudos que ampliem o uso destas técnicas com a abordagem analítico-comportamental. 
Ressalta-se que as técnicas projetivas são instrumentos que fornecem amostras comportamentais e permitem uma ampla variedade de respostas 
pelo examinando, facilitando o acesso a comportamentos encobertos deste na prática do Psicólogo.
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