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A Escola Francesa do TAT iniciou seus trabalhos com Vica Shentoub na década de 50. Para 
esta escola as modalidades de construção e de elaboração das narrações TAT remetem aos 
mecanismos de defesa característicos da organização psíquica do sujeito, ou seja, é dada mais 
importância à forma das narrações do que ao seu conteúdo. Em oposição à proposta do Pai do 
TAT – Henry Murray, a Escola Francesa do TAT negligencia “as investigações centradas 
sobre variáveis isoladas, como agressividade, as necessidades sexuais, o desejo de afirmação 
ou de realização..., e sobre as correlações que pudessem existir entre essas variáveis e o 
comportamento manifesto do sujeito”. Deste modo, ela propõe uma teoria do TAT a partir da 
definição do Processo-TAT, que é entendido como “o conjunto dos mecanismos mentais 
comprometidos nessa situação singular em que é pedido ao sujeito para imaginar uma 
história a partir do cartão”. A análise desses processos mentais somente pode ser abordada 
após uma análise aprofundada da situação que os produz. Shentoub reduz a quantidade de 
material, propondo a prova ao sujeito numa única sessão e a ordem de apresentação dos 
cartões deve ser respeitada. De fato, o atual jogo francês de cartões do TAT é composto de 18 
cartões do jogo original estadunidense. Essa redução feita por Shentoub não deve ser 
confundida com a liberdade que a técnica nos oferece de escolher cartões específicos de 
acordo com os temas e problemáticas que, levantadas preliminarmente durante as entrevistas 
(motivo da consulta, demanda do sujeito), pretendemos investigar. Shentoub selecionou 
somente os cartões pertinentes e mais significativos, isto é, aqueles que cobriam toda a gama 
da problemática humana reativada durante todo o percurso da vida, a saber, a 
identidade/identificação e a relação objetal. A instrução “Imagine uma história a partir do 
cartão” é dada no início e não é repetida. Não há intervenções nem um inquérito para cada 
cartão no final da aplicação, também não é pedido para dar título às histórias. Os tempos são 
anotados para cada cartão: tempo de latência e tempo total. É, absolutamente, necessário 
anotar integralmente o discurso do sujeito, respeitando todas suas características. Concluída a 
aplicação do conjunto dos cartões, que consiste na primeira etapa do método de Shentoub, o 
material recolhido vai ser objeto de análise.  
Vica Shentoub elaborou um “crivo” de análise dos diferentes procedimentos de elaboração do 
discurso intitulada Folha de Cotação do TAT. Essa folha foi criada a partir dos conceitos da 
psicopatologia psicanalítica moderna, que incidem nas estratégias defensivas que os sujeitos 
utilizam nos seus discursos. Assim, os conflitos psíquicos podem ser norteados com precisão 
na sua complexidade, sendo possível diferenciar claramente as organizações neuróticas, 
psicóticas e novas entidades: funcionamento limites, depressões, perturbações graves do 
narcisismo. A folha de cotação não deve, de forma algum, ser considerada e utilizada como 
um “crivo” de avaliação, cuja simples cotação conduziria à colocação de uma etiqueta 
nosográfica. Ela deve ser considerada, antes de tudo, como um instrumento de trabalho que 
pode ser regularmente modificado, dada a evolução da clínica e as questões que ela coloca.  
Essa folha de cotação serve de “crivo de referência” para apreciar e cotar as particularidades 
de construção de cada história fornecida no TAT, possibilitando uma melhor harmonização e 
uma maior eficácia tanto na utilização do TAT como em outra técnica projetiva em que o ad 
verbatum é analisado para compreensão do funcionamento psíquico do sujeito. 
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OBJETIVO: Apresentar a perspectiva de aplicação e correção do TAT segundo a Escola 
Francesa : Vica SHENTOUB e colaboradores.  
 
METODOLOGIA: Expor o modo de aplicação e correção do TAT conforme a escola 
francesa. 
1. Indicações. 
2. A situação TAT 
3. Material utilizado. 
4. Instruções. 
5. Administração da prova. 
6. Correção e análise 
 
CONCLUSÃO: Reflexões e discussões sobre a nova metodologia de aplicação, correção e 
análise do TAT  
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