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INTRODUÇÃO:
Os testes psicológicos são um conjunto de técnicas que auxiliam na observação, na descrição, na compreensão e no
diagnóstico do comportamento humano. Estes testes podem ser divididos em projetivos ou psicométricos, e são utilizados
em diversas pesquisas. O Teste Zulliger, dependendo do sistema utilizado, pode ter tanto uma base projetiva quanto
psicométrica, e é empregado para avaliar aspectos da personalidade. Nesse sentido, investiga aspectos relacionados ao
controle emocional, percepção, adaptação à realidade, e as relações interpessoais. Sendo este uma importante ferramenta
na prática profissional do psicólogo, torna-se imprescindível estudos que assegurem a sua credibilidade no cenário
científico. Portanto, o presente estudo pretende verificar as pesquisas brasileiras realizadas com o Teste Zulliger.

METODOLOGIA:
Para realizar este trabalho, foi feito um levantamento nas bases de dados BVS-PSI (SciELO, PePSI, LILACS, BIREME) e
nas bases de dados on-line disponíveis na rede da biblioteca da Universidade de Passo Fundo, das pesquisas nacionais
relacionadas ao teste Zulliger no período de 2002-2012. Considerando os Descritores em Ciências da Saúde DeCS foram
utilizados as seguintes terminologias: Zulliger, Teste de Zulliger.



RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Foram encontrados 13 artigos que preencheram os critérios de inclusão dessa revisão de literatura. Cinco deles estavam
relacionados ao Teste Zulliger nos contextos de saúde, dois ao contexto empresarial, e outros relacionados à precisão e
fidedignidade do teste. Neste sentido, foi possível observar a fidedignidade e validade do teste em diversas situações e
demandas, como por exemplo, na avaliação das condições afetivo-emocionais em mulheres com síndrome pré-menstrual,
comprovando que as mesmas reagem de forma mais intensa a situações do que as que não possuem a síndrome, de
acordo com um estudo comparativo de ambas as respostas ao teste.
Outra pesquisa que elucida a precisão e validade do teste foi realizada para avaliar o desempenho e avaliação da
personalidade no ambiente organizacional, com o objetivo de buscar evidências que comprovem a validade do Teste
Zulliger a partir da correlação com um questionário de avaliação de desempenho, mostrando, com esta correlação, que os
profissionais mais organizados e disciplinados, tendem a atingir resultados mais rápidos e concretos do que os imaturos
emocionalmente e altamente críticos. Os resultados desta pesquisas contribuíram para a verificar que o teste Zulliger
possui escassas pesquisas e alertam para a necessidade de mais estudos.

CONCLUSÃO:
Foi possível observar a fidedignidade e a validade do teste em diversas situações e demandas. Apesar disso, é necessário
a ampliação das amostras e dos estudos com o uso desse instrumento, a fim de corroborar com os estudos já realizados,
confirmando a credibilidade do teste no cenário nacional.
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