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Resumo
A violência doméstica contra a criança e o adolescente tem sido, nos últimos anos, alvo de interesse e preocupação dos
pesquisadores do desenvolvimento infantil, principalmente no que se refere às conseqüências e seqüelas psicológicas.
No processo de identificação e entendimento do fenômeno, o psicodiagnóstico, com todas as suas técnicas, mostra-se
essencial para avaliar o impacto, o grau de risco, bem como o funcionamento psíquico da vítima e da família incestogênica.
Entre os instrumentos utilizados em um processo diagnóstico destacam-se as técnicas projetivas. O objetivo deste
trabalho é discutir o uso do Teste das Fábulas de Düss como um instrumento projetivo e diagnóstico de crianças vítimas
de violência sexual doméstica, no estudo dos aspectos psicodinâmicos. O teste das Fábulas de Düss foi aplicado em 13
crianças (8 meninos e 5 meninas), entre 4 e 11 anos, vitimas de violência doméstica física e/ou sexual. Com base nos
dados colhidos neste estudo piloto, podemos verificar que o teste das Fábulas de Düss se mostra uma técnica eficaz
para o desvelamento do funcionamento psíquico mais profundo do paciente, com ênfase nos casos de crianças que
sofrem algum tipo de violência doméstica.
Palavras-chave: Violência doméstica; Abuso sexual; Técnicas projetivas; Fábulas de Düss.

Psychological evaluation of children victims of domestic violence by düss test

Abstract
In the last years, the domestic violence against child and adolescent has been a subject of interest and concern of the
researchers of the infantile development, mainly as for the psychological consequences and sequels. In the process of
identification and agreement of the phenomenon, the psychodiagnostic, whit all its techniques, is essential to evaluate
the impact, the risk degree, as well as the psychic functioning of the victim and the incest family. Amongst the
instruments used in a diagnostic process, the projective techniques are distinguished. The objective of this work is to
discuss the use of the Düss Test as a projective and diagnostic instrument of children victims of domestic sexual
violence, in the study of the psycodynamic aspects. The Düss Test was applied to 13 children (8 boys and 5 girls),
among 4 and 11 years, victims of physical and/or sexual domestic violence. From the data in this pilot study, we can
verify that the Düss Test is an efficient technique for the diagnostic of the patient’s psychic functioning, with
emphasis in the cases of children who suffer some kind of domestic violence.
Key-words: Domestic violence; Sexual abuse; Projective techniques; Düss Test.
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Introdução

As últimas décadas têm sido marcadas por um
notável interesse pela investigação e pelo estudo do
fenômeno da violência doméstica contra crianças e
adolescentes. Atualmente, a violência doméstica está
sendo reconhecida não só como um importante pro-
blema social, mas também como um problema de saú-
de pública.

Segundo Azevedo e Guerra (1998, p. 177), a vio-
lência doméstica contra crianças e adolescentes é:

Todo ato ou omissão praticado por pais, paren-
tes ou responsáveis contra crianças e/ou ado-
lescente que – sendo capaz de causar dano
físico, sexual e/ou psicológico à vítima – impli-
ca  de  um  lado numa transgressão do poder/
dever de proteção  do adulto e, de outro, numa
coisificação da infância, isto é, numa negação
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do direito que crianças e adolescentes têm de
ser tratados como sujeitos e pessoas em con-
dição peculiar de desenvolvimento.

Considerando a violência doméstica contra crian-
ças e adolescentes um fenômeno configurado na fa-
mília (essa um espaço privado), numa esfera
micropolítica, e também um problema de relações so-
ciais de gênero e geração, numa esfera macropolíti-
ca, torna-se necessário considerar alguns pressupostos
epistemológicos para uma visão não reducionista do
fenômeno. O abuso–vitimização contra a criança e o
adolescente decorre da interação de vários grupos de
fatores: socioeconômicos, culturais e psicológicos das
pessoas envolvidas. Além desse pressuposto, outros
fatores também devem ser considerados para uma
maior compreensão do fenômeno de violência domés-
tica contra crianças e adolescentes: é um fenômeno
universal e endêmico; nenhuma etnia, classe social ou
religião está imune; não é característico da pobreza; é
estatisticamente significativo e não marginal; pode
envolver de forma cíclica várias gerações em sua re-
produção; tem como característica a reiteração.

Embora extremamente relevante para o estabele-
cimento de políticas públicas de atendimento, é difícil
definir com rigor a incidência da violência doméstica
contra a criança e o adolescente. Primeiro porque
depende da própria definição, que muitas vezes, é
controversa, parcial e não consistente. Segundo, a
presença da cifra negra, quando se trabalha apenas
com os casos notificados, não considerando a exis-
tência de diversos outros que não chegam aos órgãos
competentes e que com certeza poderiam aumentar
os índices encontrados nas estatísticas. Além disso, a
maioria dos estudos estatísticos na área representa
extrapolações de pesquisas clínicas ou de pesquisas
muito localizadas, havendo poucos estudos com a po-
pulação em geral.

Segundo Marcelli (1998, p. 349), baseando-se no
relatório geral da saúde na França (novembro, 94):

40.000 crianças são anualmente apontadas e
assumidas pela justiça ou pela ajuda social à
infância. Os maus-tratos ocasionam 600 mor-
tes por ano e um número significativo, ainda
que dificilmente estabelecido numericamente,
de incapacidade física e, mais ainda, de distúr-
bios significativos do desenvolvimento afetivo.

Ainda, de acordo com o mesmo autor, os meninos
são vítimas mais freqüentes que as meninas de vio-
lência física, porém, no que se refere à violência se-
xual, as vítimas mais freqüentes são as meninas (3 a 4

meninas para um menino). Marcelli (1998) afirma,
ainda, que muitas vezes violência sexual e violência
física costumam aparecer juntas.

Nos Estados Unidos, segundo Azevedo e Guerra
(1998b), em 1990, encontra-se a cifra de 1.700.000
casos, envolvendo 2.700.000 vitimas. De acordo com
tais dados, as estatísticas revelam a existência, nesse
país, de violência de caráter físico, sexual, psicológico
e a negligência. Dos casos notificados, 52% perten-
cem ao sexo feminino, cerca de 3/4 referem-se aos
pais biológicos como agressores e a idade média das
vítimas era em torno de 7 anos.

As estatísticas nessa área, no Brasil, mostram-se
escassas e a maior parte delas refere-se a casos no-
tificados a órgãos governamentais e/ou não governa-
mentais e originam-se de pesquisas acadêmicas.
Estudos brasileiros, no entanto, têm indicado que, no
Brasil, a violência mais praticada é a física. Numa
pesquisa em Campinas, no período de 1988-1992, de-
notou-se que a violência física apareceu em 43,1%
dos casos atendidos, seguida pela negligência (23,5%),
psicológica (16,4%) e a sexual (7,7%) (Violência contra
a criança e o adolescente, 1993).

Tais dados, na realidade, não representam um re-
trato fidedigno da ocorrência do problema, pois, como
dito anteriormente, a grande maioria dos casos nunca
é notificada aos órgãos competentes, permanecendo
oculta e mascarada pelo complô do silêncio comparti-
lhada pela família, pelos profissionais, pelos vizinhos e
pela sociedade. Assim, a violência doméstica denun-
ciada representa somente a ponta de um iceberg, cuja
real dimensão só poderemos reconhecer quando des-
velarmos a cifra oculta dos casos não notificados. De
qualquer maneira, porém, podemos afirmar que a vio-
lência doméstica contra a criança e o adolescente está
longe de ser uma ocorrência marginal.

A violência contra a criança, seja ela física, sexual
ou psicológica, pode representar um verdadeiro fator
de risco ao processo de desenvolvimento. A transgres-
são da proibição do incesto, no caso da violência se-
xual, e/ou os maus-tratos, no caso da violência física,
podem trazer sérias conseqüências para a vítima, im-
plicando perturbação da noção de identidade e outros
distúrbios de personalidade e de adaptação social.

Por se tratar de um fenômeno que, ao longo de
toda a história da humanidade, é cercado de mitos e
tabus, a identificação da violência doméstica é quase
sempre problemática e difícil. Sua abordagem apresenta
várias dificuldades em função de ser um fenômeno que
se manifesta de maneira sigilosa, configurando um
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segredo familiar, e de estar envolvida por aspectos
ideológicos arcaicos. Assim, o enfrentamento eficaz
do fenômeno exige a compreensão ampla e profunda
da temática e da sistematização nos passos para iden-
tificar o processo de vitimização infantil. Desvelar a
violência doméstica representa romper um complô do
silêncio e deparar-se com a vítima, o agressor, e a
família em um mesmo e único núcleo com uma dinâ-
mica perigosa e destrutiva.

No processo de investigação, o papel do psicólogo
é de vital importância, pois a ele cabe levantar as evi-
dências sobre a possibilidade da violência sofrida e
sua natureza. O psicólogo deverá avaliar a gravidade
do acontecimento, seu impacto sobre a vítima e os
demais membros da família, buscando investigar o risco
e o funcionamento psíquico dessa vítima.

Assim, todo o processo de psicodiagnóstico, com
todas as suas técnicas, mostra-se essencial e desem-
penha um papel fundamental para a compreensão e
entendimento da vitimização infantil.

A adequada descrição do mundo (externo e interno)
da criança vitimizada em um processo de psicodiagnósti-
co deverá apoiar-se em uma aproximação que busque
apreender a vivência dessa criança em sua totalida-
de, fundamentando-se em critérios de coerência e ins-
trumentos que facilitem o desvelamento da situação
abusiva, propiciando, assim, um lugar de singularida-
de para o sujeito e sua subjetividade.

Entre os instrumentos utilizados em um psicodiagnós-
tico destacam-se as técnicas projetivas. Segundo
Grassano (1996), a técnica projetiva é uma criação
que expressa a maneira pela qual o indivíduo estabe-
lece contato com a realidade interna e externa. As-
sim, as instruções ou os estímulos desses instrumentos
atuam como mediadores das relações vinculares que
mobilizam variados aspectos na vida emocional. Nas
palavras da autora:

Na realidade, o teste projetivo nos permite ob-
ter em curto período de tempo informação pre-
cisa sobre os distintos níveis de funcionamento
mental (...) É um meio adequado de conhecer
o paciente na medida em que o coloca diante
de aspectos de uma realidade com caracterís-
ticas desestruturadas ou de estruturação pou-
co usual, a qual deve organizar, apelando para
modelos internos (Grassano, 1996, p. 19-20).

Dessa forma, diante de certas situações, em geral
figuradas por imagens possivelmente relacionadas com
conflitos vividos, o sujeito descreve as situações (es-
tímulos) em função dos próprios problemas, dando li-

vre curso às idéias inconscientes. Especificamente ao
referirmos às crianças vítimas de violência domésti-
ca, o uso dos testes projetivos pode ser um procedi-
mento viável para a revelação abusiva quando essas
crianças não possuem a linguagem e/ou a maneira
mais adequada para contar o que não pode ou tem
medo de contar.

A comunicação da violência doméstica, por ser
demasiadamente ansiógena e desencadear sentimen-
tos de medo e de culpa, pode ser mais facilmente es-
tabelecida por meio de personagens de jogos ou de
técnicas projetivas em vez de ser feita diretamente
com a criança. Entre as técnicas projetivas, destaca-
se o Teste das Fábulas Düss. Esse teste foi criado
pela psicanalista suíça Louise Düss, em 1940. Trata-
se de um teste utilizado no processo de diagnóstico
psicológico, como verificação experimental e uma for-
ma de explorar o fenômeno da resistência. Pode-se
aplicar em crianças a partir dos 3 anos e eventual-
mente em adultos.

O teste é composto de dez fábulas, pequenas, de
fácil compreensão às crianças, cada uma delas refe-
rindo-se a um complexo específico. Segundo Tardivo
(1998), é uma prova que pode auxiliar o psicólogo ou
psicanalista na detecção rápida do complexo ou do
conflito presente na criança.

Por meio das fábulas, as crianças podem expres-
sar seus desejos, seus temores, suas necessidades e
seus pensamentos como se na realidade não lhes per-
tencessem. Nessas situações elas podem atribuir cer-
tos sentimentos ou pensamentos não aceitáveis aos
personagens das fábulas.

Assim, o teste das Fábulas de Düss, por se tratar
de uma técnica projetiva, propicia uma investigação
profunda sobre os conflitos vivenciados pela criança
e da forma como avalia a relação intrafamiliar. Nesse
sentido, sua inclusão no processo psicodiagnóstico de
crianças revela-se extremamente rica para o conhe-
cimento e entendimento do funcionamento mental dos
sujeitos, mostrando-se eficaz na investigação clínica
de crianças vítimas de violência doméstica.

Método

Participantes
O presente estudo foi desenvolvido em uma insti-

tuição de atendimento a crianças vítimas de violência
doméstica no município de Guaratinguetá, SP. O teste
das Fábulas de Düss foi aplicado a 13 crianças (8
meninos e 5 meninas), entre 4 e 11 anos, vitimas de
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violência doméstica física e/ou sexual. Todos os sujei-
tos apresentam diagnóstico confirmado de vitimiza-
ção e foram encaminhados para psicoterapia pelo
Conselho Tutelar ou pela Vara da Infância e Juventu-
de do município.

Critérios de análise
Para a análise do material foi utilizado o referencial

proposto por Tardivo (1998). A autora propõe algumas
categorias de análise para cada fábula, procurando abran-
ger o significado mais latente das respostas do sujeito.
As categorias para cada fábula são as seguintes:

Fábula 1 – Pássaro
1. Relação com a Figura Materna; 1 a) dependência e

passividade; 1 b) independência e atividade.
2. Relação com a Figura Paterna; 2 a) dependência e

passividade; 2 b) independência e atividade.
3. Independência e Autonomia; 3 a) realista; 3 b) oni-

potente
4. Total impotência – Morte

Fábula 2 – Aniversário de casamento
5. Relação de agressividade e hostilidade diante da

cena primária; 5 a) hostilidade manifesta; 5 b) hos-
tilidade latente.

6. Relação de aceitação e mais realista diante da cena
primária.

7. Total impossibilidade de lidar com a situação de cena
primária; 7 a) rejeição completa da fábula; 7 b) res-
postas ilógicas.

Fábula 3 – Carneirinho
8. Desmame vivido de forma esquizoparanóide.
9. Desmame vivido de forma depressiva.
10. Rivalidade fraterna; 10 a) agressividade e hostili-

dade manifestas; 10 b) agressividade e hostilida-
de latentes.

11. Aceitação em relação à figura fraterna.
12. Total impossibilidade de lidar com a situação de

desmame ou morte.

Fábula 4 – Enterro
13. Relação com a figura paterna – desejos destrutivos.
14. Relação com a figura materna – desejos destruti-

vos.
15. Respostas adequadas à realidade.
16. Outros não significativos.
17. Autodestruição.

18. Velhice.
19. Doença; 19 a) coração; 19 b) outras.
20. Provocadas por outros.
21. Acidental.

Fábula 5 – Medo
22. Medo de Objetos Internos; 22 a) masculinos; 22

b) femininos; 22 c) sem definição clara de sexo.
23. Medo de objetos externos reais.
24. Medo de autodestruição.

Fábula 6 – Elefante
25. Presença de angústia ligada ao complexo de cas-

tração; 25 a) transformações causadas pela pró-
pria criança; 25 b) transformações provocadas por
outros.

26. Superação do complexo de castração.
27. Total impossibilidade de lidar com o complexo de

castração.

Fábula 7 – Objeto fabricado
28. Presença do caráter possessivo na relação com a

figura materna.
29. Ausência do carater possessivo na relação com a

figura materna; 29 a) espontâneo; 29 b) por impo-
sição.

Fábula 8 – Passeio com o pai ou com a mãe
30. Complexo de Édipo vivido de forma angustiante;

30 a) figura paterna do mesmo sexo da criança
com sentimentos de raiva e inveja; 30 b) figura
paterna do mesmo sexo da criança com sentimen-
tos depressivos; 30 c) presença de angústia per-
secutória na criança; 30 d) presença de culpa
depressiva na criança.

31. Complexo de Édipo superado.

Fábula 9 – Notícia
32. Desejos – notícias agradáveis.
33. Temores – notícias desagradáveis.

Fábula 10 – Sonho mau
34. Relação com circunstância difícil.
35. Relação com figuras fantásticas.
36. Relação com pessoas reais.
37. Relação com autodestruição.

Os protocolos das crianças vitimizadas foram ana-
lisados por meio das categorias citadas anteriormente
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e comparados com aqueles da população normal da
pesquisa de Tardivo (1998), sem suspeita de abuso ou
de maus-tratos infantis.

Resultados
Apresentamos a seguir os principais resultados com

base na análise das categorias de cada fábula.

Na Fábula 1, Pássaro, as categorias com maior inci-
dência foram as de relações de dependência e passivi-
dade em relação à figura materna, dependência e
passividade em relação à figura paterna e de relação de
independência e atividade em relação à figura paterna.
Na população normal verificou-se que a categoria que
mais apareceu foi a de independência e autonomia.

Esses dados sugerem que ao mesmo tempo em
que a criança vitimizada se revela dependente da fi-
gura materna, mostra o desejo de independência des-
sa figura. O fator determinante nesse caso parece
ser a forma como a relação mãe/criança é estabele-
cida, ou seja, protetiva ou abusiva. As crianças vitimi-
zadas pela figura materna apresentaram maior número
de respostas que sugerem o desejo de maior indepen-
dência da mãe. Por outro lado, os sujeitos vitimizados
pela figura paterna revelaram maior número de res-
postas associadas à categoria de dependência à figu-
ra materna e desejo de independência com relação à
figura paterna. Na realidade esses dados indicam que

a criança vitimizada no lar tende a se afastar da figu-
ra abusiva e vitimizadora, provavelmente pelo perigo
que essa pessoa representa à sua integridade física e/
ou psicológica.

Verificamos que na Fábula 2, Aniversário de ca-
samento, a resposta mais freqüente em nossa amos-
tra foi a reação de total impossibilidade de lidar com
a cena primária. Na população normal, por sua vez, a
categoria que mais apareceu foi a de aceitação e ati-
tude realista diante da cena primária. Esses dados nos
mostram o quanto a relação parental é percebida de
forma negativa pela criança vitimizada, principalmen-
te por aquelas vítimas de abuso sexual.

Figura 1 – Fábula 1: Pássaro

Figura 2 – Fábula 2: Casamento
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Em nossa amostra verificamos que a categoria
mais freqüente na Fábula 3, Carneirinho, foi a do
desmame vivido de uma maneira depressiva. Já na
população normal a categoria que predominou foi a
aceitação da figura fraterna. Percebemos que a gran-

de maioria das crianças vítimas de violência domés-
tica vivencia constantemente negligência por parte
das figuras parentais. Por isso mesmo, tendem a
manifestar comportamentos depressivos e de carên-
cia afetiva.

Na Fábula 4, Enterro, a categoria que prevaleceu
foi a de desejos destrutivos para com a figura pater-
na. Na população normal verificamos que a maior in-
cidência foi a de outros não significativos.

A predominância de respostas que enfocam a fi-
gura paterna como objeto dos desejos de destruição
da criança nos parece muito coerente pelo fato de
que, na grande maioria dos casos, o pai é a figura
abusadora e/ou agressora de seus filhos.

A Fábula 5, Medo, as crianças de nossa popula-
ção revelaram medo tanto de objetos internos mascu-
linos e objetos internos femininos, quanto de objetos

externos e reais. Da mesma maneira, percebemos tam-
bém o medo de autodestruição. Para a população nor-
mal, a categoria mais freqüente foi a de medo de
objetos externos e reais.

A criança vítima de violência doméstica, seja ela
física ou sexual, vivencia (no plano simbólico e no real)
o medo de forma intensa e reiterada. As pessoas que
supostamente deveriam protegê-la são aquelas que
colocam sua vida física e psíquica em risco. Dessa
forma, tanto a figura materna quanto a figura paterna
são percebidas como ameaçadoras e geradoras de
medo.

Figura 4 – Fábula 4: Enterro

Figura 3 – Fábula 3: Carneirinho
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Na Fábula 6, Elefante, verificamos que a cate-
goria mais observada foi a que englobou respostas
referentes à presença de angústia ligada ao Com-
plexo de Castração, o que coincidiu com a popula-
ção normal. Assim, tanto para a população de crianças
vitimizadas, quanto para aquelas não vitimizadas per-

cebemos que o Complexo de Castração é alvo de
angústia.

Na Fábula 7, Objeto fabricado, em relação ao
caráter possessivo, percebemos que o mais predomi-
nou foi a ausência do mesmo, tanto para a amostra de
crianças vitimizadas, quanto para a população normal.

Figura 5 – Fábula 5: Medo

Figura 6 – Fábula 6: Elefante

Pelo que pudemos verificar na Fábula 8, Passeio
com o pai ou com a mãe, a categoria mais presente
entre as crianças vitimizadas, principalmente entre as
meninas abusadas sexualmente, foi o sentimento de
raiva e inveja na figura paterna do mesmo sexo. Já na

população normal, a categoria mais freqüente foi a de
angustia persecutória. A respeito desses dados, pesqui-
sas sobre o tema do abuso sexual têm mostrado que
freqüentemente as mães se posicionam como rivais de
suas filhas, disputando com elas o amor do marido.

Figura 8 – Fábula 8: Passeio

Figura 7 – Fábula 7: Objeto fabricado
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Com relação à Fábula 9, Notícia, tanto no grupo
de crianças vitimizadas quanto o da população normal
predominou a categoria referente às notícias agradá-
veis ou desejos, o que indica não haver diferenças
entre os dois grupos.

Na Fábula 10, Sonho mau, houve predomínio da
categoria autodestruição, em nossa amostra. Já na

população normal, prevaleceram as categorias Cir-
cunstância difícil e Figuras fantásticas. Mais uma vez
surge em nosso grupo de crianças vitimizadas o te-
mor da autodestruição. Embora na população normal
essa categoria tenha aparecido, na amostra de crian-
ças vítimas de violência doméstica foi uma caracte-
rística constante.

Conclusão

Como pontuado anteriormente, crianças vitimiza-
das no lar, por causa de angústias e medos diversos,
dificilmente conseguem falar diretamente sobre o que
sentem e vivenciam internamente. Contudo, por meio
de instrumentos projetivos, como o teste das Fábulas
de Düss, podem comunicar simbolicamente o quão
perigosa e danosa pode ser a experiência de violência
doméstica para a saúde mental da vítima.

Com base nos dados colhidos neste estudo piloto,
podemos verificar que o teste das Fábulas de Düss se
revela uma técnica eficaz para o desvelamento do fun-
cionamento psíquico mais profundo do paciente, com
ênfase nos casos de crianças que sofrem algum tipo
de violência doméstica.

Um novo estudo com a ampliação do número de
sujeitos torna-se necessário para a confirmação dos
dados aqui colhidos e para o levantamento de outros
indicadores de violência doméstica para o teste das
Fábulas de Düss.
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Figura 9 – Fábula 9: Notícia

Figura 10 – Fábula 10: Sonho mau


