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Aautora reporta-se ao estudo e
pesquisa das Técnicas Projeti-

vas, denotando uma experiência pro-
fissional nas áreas clínica e acadêmi-
ca. Apresenta um resumo de sua tese
de doutorado, enfocando suas pes-
quisas a respeito de duas técnicas de
investigação da personalidade infan-
til: o Teste das Fábulas de Düss e o
Teste de Apercepção Infantil com
figuras de animais (CAT-A), ambos
instrumentos utilizados em proces-
sos Psicodiagnósticos.

Como pesquisadora dos testes
projetivos, Tardivo reúne nesta obra
vários trabalhos nacionais e interna-
cionais realizados por diversos estu-
diosos do assunto, fornecendo, uma
importante contribuição aos estudan-
tes, pesquisadores e profissionais in-
teressados em conhecer ou aprofun-
dar a utilização destas técnicas.

Os 2 primeiros capítulos do livro
são dedicados ao Teste das Fábulas
de Düss, de Louise Düss, publicado
em 1950 em Genebra e editado no
Brasil em 1987. Tardivo retoma os
objetivos e a fundamentação do tes-
te, bem como a organização das dez
fábulas, destinadas a desencadear as-

pectos da psicodinâmica infantil. A
seguir apresenta a técnica de aplica-
ção, avaliação e interpretação deste
instrumento. Discute posteriormen-
te a respeito dos resultados normati-
vos obtidos por crianças da popula-
ção brasileira.

Nos capítulos 3 e 4, aborda  a
segunda técnica: o Teste de Apercep-
ção Temática Infantil com figuras de
animais (CAT-A), de autoria de Le-
opold Bellak & Sonya Sorel Bellak,
publicado em 1949. Realiza também
um estudo normativo sobre as res-
postas típicas relatadas no teste, por
crianças da população brasileira, in-
serindo os resultados normais encon-
trados numa amostra da população
infantil, divididos por idade e sexo.

Em seguida, Tardivo realiza uma
comparação entre as duas técnicas,
introduzindo outro instrumento pro-
jetivo (o Procedimento de Desenhos-
Histórias), que também foi seu ob-
jeto de estudo em pesquisas anterio-
res. Através de uma ilustração clínica,
promove uma discussão entre os da-
dos obtidos nestes três instrumentos.

Desta forma, a autora demons-
tra seu interesse em enfocar o uso des-
sas técnicas em nossa população in-
fantil, fornecendo valiosos parâme-
tros de investigação diagnóstica aos
profissionais da Psicologia e aos pes-
quisadores das técnicas projetivas.
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