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RESUMO 

 

As técnicas lúdicas e projetivas são meios eficientes para psicólogos e outros profissionais 

que necessitam de um trabalho indireto, seja para obtenção de dados, intervenções ou diagnósticos 

psicológicos. Através do método qualitativo e revisão de literatura, possibilita-se a compreensão 

do lúdico e da projeção como técnicas metodológicas que minimizam a angústia no manejo de 

questões que provocam desconforto nas intervenções e na coleta de informações, como também, 

minimiza as resistências e bloqueios induzidos pelas ações dos mecanismos de defesa do ego.  
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INTRODUÇÃO 

 

As defesas psíquicas sempre serão umas das enormes dificuldades para os procedimentos 

psicológicos desempenhados por profissionais da Psicologia. Compreendendo essa dimensão que 

impede o acesso a diversos conteúdos pertinentes para intervenções clínicas, a Psicologia se viu na 

necessidade de elaborar técnicas que pudessem investigar os conteúdos latentes que desempenham 

forte fonte propulsora de sintomas e angústias ao sujeito. Frente a esta necessidade, surgiu os 

estudos das projeções e do lúdico, das artes, do teatro e das formas de expressões que pudessem 

contribuir ao desenvolvimento do sujeito nos atendimentos clínicos. 

Uma das fortes técnicas utilizadas amplamente por profissionais da Psicologia e demais 

profissionais que recorrem a tais métodos como auxilio, é o ludodiagnóstico, que se consiste em 

um instrumento técnico de investigação, que através de brincadeiras, brinquedos, desenhos e outras 

formas de expressão, visa construir uma forma de extrair da criança conteúdos que colaborem para 

intervenções das demandas impostas aos contextos clínicos pelos seus responsáveis, que não sabem 

lidar ou não sabem o que está acontecendo naquele momento e buscam por uma resposta e uma 

forma de intervenção ao suposto problema. 

 

METODOLOGIA 

 

Este estudo visa trabalhar de forma qualitativa as discussões pertinentes ao tema que possuem 

caráter subjetivo ao manejo e utilização da técnica. Dessa forma, traçando um discurso de caráter 

bibliográfico para discutirmos de forma didática uma compreensão introdutória à técnica lúdica e 

projetiva. 

 

 A PROJEÇÃO E O LUDODIAGNÓSTICO  

  

Roudinesco e Plon (1998) caracterizam a projeção como uma defesa primária do psiquismo 

humano comum a todas as estruturas psíquicas, ao qual, o sujeito projeta em um objeto ou a outro 

sujeito desejos que provêm do seu inconsciente e que, suas origens são desconhecidas ou negadas 

de sua consciência, atribuindo elementos próprios a uma alteridade que lhe é externa. 
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A projeção aparece como principal mecanismo de trabalho na ludoterapia, projetar ao externo 

conteúdos internos sem a ação efetiva e direta dos mecanismos de defesa do ego, possibilita uma 

coleta de informação ou uma intervenção que embora seja indireta se manifesta como pontual para 

demanda psicoterapêutica.  

As principais funções dos métodos projetivos em diagnósticos, possibilita ao sujeito, a 

evocação de informações que mediante determinados processos de defesa não possuem ou não 

consegue expressar. Entretanto, em uma investigação clínica, é possível se trabalhar como fonte 

de estimulação os desenhos, brinquedos e figuras na coleta de informações, que proporcionam 

dessa forma, uma vasta possibilidade expressiva do sujeito sem a necessidade direta da fala. 

Mesmo assim, é importante como regra geral das técnicas projetivas a solicitação de alguns 

apontamentos que colaborem para interpretação das ações livres. Por exemplo, após o desenho é 

importante realizar um inquérito com o sujeito sobre sua produção, seja por uma história ou 

algumas perguntas semi-estruturdas que colaborem para a compreensão geral (Anzieu, 1978, 

citado por Affonso, 2011). 

 

A COLETA DE INFORMAÇÃO ATRAVÉS DA TÉCNICA 

 

É comum esbarrarmos em situações de atendimentos que o uso das defesas psíquicas passam 

a se constituírem como empecilho à compreensão de fatores e elementos cruciais para o 

desenvolvimento de intervenções mais específicas e pontuais a demanda do paciente. Com a 

intenção de proteger o sujeito do sofrimento abrupto e as angústias agressivas, o psiquismo se 

articula sobe defesas que visam a manutenção do estado psíquico, más, embora as defesas se 

articulam para evitar o sofrimento psíquico, as mesmas se apresentam como resistências que 

impedem a evocação de elementos cruciais ao manejo e intervenção na queixa, ao qual, leva o 

paciente até o profissional da Psicologia. 

A possibilidade de analisar não somente a cadeia de significantes verbais, más também as 

formas de brincar e a relação do sujeito com o brinquedo, poderemos ter uma grande fonte de 

informações a respeito das representações subjetivas infantis do sujeito, que, de certa forma, 

implica uma possibilidade de compreensão à sua relação com o ambiente, a dinâmica familiar, o 

contexto sociocultural ao qual está inserido, seus papeis sociais e representacionais, sua 

dificuldades escolares, sociais e afetivas, como também as possíveis dimensões psicopatológicas 

(Affonso, 2016) 

Muitos viabiliza a coleta de dados pela via lúdica a crianças, embora sua aplicação também 

se demonstra muito eficiente na coleta de dados com pacientes adolescentes e adultos que 

demonstram dificuldades, resistências e defesas que mascaram ou impossibilita seu acesso à 
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conteúdos que podem se demonstrarem como conteúdos chave para obtenção de elementos 

inconscientes e pré-conscientes inacessíveis por via direta e consciente. 

É importante a clareza sobre o método a ser utilizado para uma coleta de informações mais 

claras e precisas, dessa forma, o uso de brinquedos, pinturas, desenhos, massa de modelar, recortes 

e colagens, dentre outros meios indiretos de investigação, devem ser articulados a uma linha de 

pensamento e pressupostos que se articula à demanda do sujeito e a partir dos significantes 

produzidos pelo próprio paciente possam se articularem a significados nítidos. Dessa forma, é 

importante que o método não seja somente aplicado e deduzirmos o que dele pode-se extrair, o que 

faz com que seja importante questionarmos o próprio paciente sobre suas produções. Dessa forma 

podemos compreender a partir de um recorte hipotético e fictício, para melhor compreensão: 

 

“Maria e João levam seu filho Pedrinho de 7 anos à psicóloga com uma queixa de que 

Pedrinho estava muito agressivo em casa e na escola, um comportamento que o mesmo não 

tinha anteriormente, não estava se alimentando direito e também se demonstrava muito 

calado, deixando de interagir com seus amigos e familiares. Durante as sessões pedrinho se 

mantinha em silêncio, quando respondia era vazio em suas respostas, e que não dava 

informações concretas para articulações sobre o motivo dessas mudanças, nem como o 

mesmo se posicionava frente à algum fato relevante que tenha ocorrido ou alguma emoção 

que não estivesse conseguindo lidar. A psicóloga tenta extrair informações dos pais para 

que pudesse ajudar na condução de suas entrevistas, más as tentativas eram frustradas. Na 

próxima sessão a psicóloga decide utilizar a técnica do desenho livre com Pedrinho, como 

é livre, a mesma também não poderia pedir com que o mesmo desenhasse algo ou algo que 

fosse relevante para ele, então a psicóloga antes do atendimento prepara a sala para que 

isso pudesse ocorrer naturalmente sem um comando prévio, a mesma se embasava através 

da técnica de associação livre e projeção da Psicanálise, já que as associações podem se 

dar para além da fala verbal, mas também pela fala escrita, a fala em desenhos etc. A 

psicóloga coloca várias folhas A4 para desenho, lápis de cor e tintas na mesinha que estaria 

à frente de Pedrinho durante a sessão. Durante a sessão Pedrinho demonstra interesse pelos 

objetos para desenho e começa a utilizar as folhas e os lapis de cor. Na primeira folha 

Pedrinho fez vários riscos descoordenados e aleatórios, na segunda folha ele escreve seu 

nome, o nome dos seus pais e mostra a psicóloga, logo depois ele tenta escrever o nome da 

psicóloga na mesma folha enquanto a mesma observa seu discurso, na terceira folha ele faz 

o desenho de um carro, na quarta folha ele desenha uma árvore e um sol. Logo após os 

desenhos a psicóloga pergunta Pedrinho se ele queria desenhar mais alguma coisa, o mesmo 

responde que não, logo depois, a psicóloga pede para que Pedrinho escolha uma das folhas, 
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e ele escolhe o desenho com o carro, a psicóloga pergunta: - Por que você desenhou um 

carro? 

Pedrinho responde: - Eu gosto de carros, gosto de brincar com carrinhos, meu pai 

sempre me dá carrinhos de brinquedo, quando crescer quero dirigir um carrão como meu 

pai, antes, meu pai me levava de carro para escola e quando voltava para me buscar sempre 

comprava sorvete, depois que ele brigou com a mamãe nunca mais comprou sorvete.  

A psicóloga pergunta: - Seu pai brigou com sua mãe?  

Pedrinho responde: - Sim! Ele não mora mais com a mamãe. Sinto falta do meu pai. 

A psicóloga pergunta: - Vocês não se veem mais? 

Pedrinho responde: - Ele se casou com outra mulher. Só vejo ele quando a mamãe 

reclama ou para vir aqui. 

A psicóloga pergunta: - E como você se sente com ele ter se casado com outra mulher? 

Pedrinho responde: - Me sinto muito mal, ele não me dá mais atenção. 

A psicóloga pergunta: - E quando isso aconteceu? 

Pedrinho responde: - Quando eu tinha 4 anos. 

Embora o ocorrido tivesse acontecido a três anos atrás não era um conteúdo que os 

pais julgavam ser relevante ou que haveria alguma influência para mudanças de 

comportamento somente agora devido o tempo que já se havia passado.” 

Fonte: Autor.  

 

Muitos se perguntariam nesse momento o que vários rabiscos, nomes, o desenho de um carro, 

uma árvore e um sol significaria e poderia ajudar a compreender a demanda do sujeito e obter 

informações pertinentes para uma intervenção. O que devemos compreender é que nenhuma 

técnica lúdica ou projetiva dará um dado tão nítido, o que a técnica nos permite, é trabalhar aquelas 

questões que as defesas e resistências nos atrapalham no manejo da psicoterapia e chegar ao que 

diríamos ser as “questões chave” do problema. Dessa forma, e nesse caso específico pela técnica 

do desenho, a psicóloga possibilitou abrir um campo de investigação através dos significantes 

produzidos pelo próprio paciente. A partir destes significantes, os rabiscos, nomes, carro, árvore e 

sol, a psicóloga pode pedir para que conte uma história sobre aquele desenho, perguntar sobre o 

que significa aquele desenho para o paciente, o que ele sente quando vê o desenho, por que ele quis 

desenhar aquele desenho, se aquele desenho faz parte de algo da vida dele se é uma lembrança ou 

se está vinculada ao campo dos desejos, e ir explorando a partir de suas respostas até que o mesmo 
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desencadeie associações que podem ou não possuir relação direta com o desenho, mas que foram 

desencadeados a partir de uma cadeia de significantes que puderam ser acessadas pela via projetiva. 

É de extrema importância que possamos compreender o papel do significante que elicia uma 

cadeia de novos significantes que atualizarão para um sentido que anteriormente não pode ser 

acessado diretamente, fazendo com que através dessa cadeia de significantes, possibilite a fluidez 

da associação livre, produzindo significados de conteúdos que anteriormente se apresentavam 

como inacessíveis devido a resistências, defesas ou pela própria via do recalque que impossibilita 

este acesso e dificulta o trabalho terapêutico em certos casos.  

Pois, assim como aponta Affonso (2011), o que é evocado dentro de uma sessão de 

ludoterapia ou ludodiagnóstico será conteúdos de relações internas e externas do sujeito, dessa 

forma, ao possibilitar o contato do sujeito com estes elementos projetivos no setting clínico, é 

possível que possamos possibilitar configurações de variáveis inconscientes da personalidade. 

Dessa forma, na atemporalidade do inconsciente, é possível que a criança, por exemplo, atualize 

fantasias de relações objetais passíveis de análise. Como também, será relevante a compreensão 

do funcionamento da estrutura psíquica do sujeito, suas articulações de conteúdos manifestos e 

latentes que determina os sintomas e conflitos internos. 

 

O DESENHO E O BRINCAR 

 

Pra Freud “o brinquedo e o brincar são os melhores representantes psíquicos dos 

processos interiores da criança. Eles estão em significação, na busca do sentido dos atos” (Mrech, 

2001, p.6, citado por Affonso; Teixeira, 2015, p.15). No ato do brincar possibilita os mecanismos 

da fantasia, criatividade e projeção expressar em ato e em formas o inconsciente, a causa, o cerne 

do sofrimento e da desordem que leva o paciente à clínica. 

Devemos nos ater a alguns apontamentos importantes como levantados por Affonso (2011), 

ao qual, embora a técnica venha trazer elementos de brincadeiras infantis, o objetivo do processo 

nunca será brincar com a criança, o principal ponto será possibilitar ao sujeito uma forma indireta 

de se expressar, de tornar evidentes os conteúdos penosos e de difícil acesso que geram sintomas 

e manifestações de uma linguagem inconsciente provocadoras de  desordens psíquicas e 

comportamentais, requerendo assim, habilidades fundamentais do profissional para manuseio e 

interpretações consistentes dos dados obtidos através do lúdico. Dessa forma, não é o bastante, o 

profissional facilitar e proporcionar um ambiente para o brincar, mas é necessário que o mesmo 

assuma uma postura de conhecimento técnico sobre esse procedimento, que desvenda conteúdos 

valiosos para compreensão dos sintomas e conflitos internos, ao qual, com base nas análises desse 
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brincar, o profissional com clareza de seus pressupostos proporciona uma intervenção pontual e 

eficaz. 

Através do processo de brincadeiras lúdicas e do desenho, possibilita-se a criança, como 

também aos adolescentes, adultos e idosos, desempenhar um papel de expressão. Quando o sujeito 

está em contato com um objeto externo a ele, pudemos observar pelas vias projetivas como o 

mesmo encara suas questões internas, como seu inconsciente e emoções se externalizam e se 

expressam pela via da linguagem lúdica.   

Segundo M. Klein (1932) em A Psicanálise de Crianças, a criança em suas representações 

projetivas, expressa suas fantasias, experiências subjetivas e desejos em uma determinada forma 

simbólica nos jogos, desenhos e brincadeiras. Ao qual, na teoria freudiana o brincar se estabelece 

como uma linguagem do desejo e das questões inconscientes assim como nos sonhos (Affonso, 

2016). 

A relação com o objeto ou com qualquer outra via de expressão, possibilita transformar o 

latente em manifesto. Permite expressar o sintoma em sua forma difundida, uma forma crua, más, 

aceitável a consciência. O interno se transforma em ato, em linguagem manifesta ao sujeito e 

possibilita através de uma ação mais consistente a ação do psicólogo nas intervenções, nos 

diagnósticos e prognósticos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Vemos que a via de projeção nos processos lúdicos representa uma importante via de 

exploração na técnica e nas intervenções psicoterapêuticas. A capacidade de acessar conteúdos 

latentes, reprimidos ou impedidos por alguma instância de censura ou defesa, possibilita um melhor 

posicionamento e manejo nos trabalhos de psicoterapias, seja com crianças, adolescentes ou 

adultos, a possibilidade de utilização da técnica não se esgota para Psicologia, que possibilita um 

trabalho para além do que é evidente a escuta clínica. 

É importante que ao tratarmos questões psicológicas no âmbito clínico, nos asseguremos do 

manejo correto das questões emocionais envolvidas, o que faz com que a técnica projetiva através 

dos procedimentos lúdicos seja uma via de minimizar consequências que podem não ser previstas, 

e que podem ser trabalhadas de forma que não desencadeie crises ansiosas etc. 
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