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RESUMO: 
O presente estudo tem como objetivo apresentar algumas considerações

sobre a utilização de técnicas projetivas no contexto hospitalar, focalizando
mais especificamente a discussão dos alcances e limites do House-Tree-Person
(HTP). Para tanto, os autores recorrem a uma pesquisa mais ampla, cuja finali-
dade principal foi avaliar, mediante o emprego de um conjunto de testes psico-
lógicos, a personalidade de um grupo de pacientes onco-hematológicos com
indicação para o transplante de medula óssea. Os resultados oriundos da aplica-
ção do HTP subsidiaram a compreensão de condições dinâmicas e aspectos
estruturais do psiquismo dos examinados. Assim, é possível propor que o ins-
trumento em pauta se destaca como um recurso potencialmente funcional para
a avaliação psicológica no ambiente hospitalar. Em contrapartida, é preciso
reconhecer que o HTP também apresenta importantes limitações, pois a inter-
pretação do material obtido a partir de sua utilização se apóia em bases empíri-
cas questionáveis. Todavia, essas limitações podem ser contornadas com a ado-
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ção de procedimentos metodológicos específicos. Desse modo, não inviabili-
zam o emprego do HTP e tampouco comprometem seu valor como via de aces-
so à personalidade.
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ABSTRACT: 

This paper has as objective present some considerations about the use of pro-
jective techniques in the hospital context, focusing more specifically the dis-
cussion of the reaches and limits of House-Tree-Person (HTP). Thus, authors
use as resource a wider research, whose main purpose was to evaluate with a
psychological tests’ battery onco-hematological patients’ candidates for bone
marrow transplantation personality. The results obtained with HTP subsidized
the comprehension of dynamic conditions and structural aspects of patients
psyche. So, it is possible to propose that HTP is a potentially functional instru-
ment for the psychological evaluation in the hospital context. In compensation,
it is necessary to admit that HTP also have present important limitations becau-
se the interpretation of the graphical material has questionable empiric bases.
Though, those limitations can be overcomed with the adoption of specific
methodological procedures. So, don’t make unfeasible the use of HTP and either
commit their value as way access to personality.
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