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STUDII CLINICE 

ExAMINAREA PSIHOLOGICă A COPILULUI CU TESTUL RORSCHACH 
TEORIE ȘI PRACTICă

CHILD’S PSyCHOLOGICAL ExAMINATION WITH THE RORSCHACH TEST 
 THEORy AND PRACTICE

Speranţa Popescu1, Camelia Stancu 2, Andrei Cotruş3

 
REZUMAT  
Studiul de față își propune o prezentare oarecum succintă a factorilor care definesc interpretarea Testului Rorschach în situația examenului psihologic al 
copilului, fără a presupune o interpretare clinică specifică unei patologii definite cum ar fi cea nevrotică, cea psihotică sau a unei caracteropatii. Imaginarul 
la copil este foarte bogat și variat, chiar dacă marile structuri de suferință psihică sunt comune tuturor, contextul de viață este însă foarte diferit, ca și ma-
turizarea emoțională, de multe ori aflată în decalaj față de dezvoltarea cognitivă.  

Rorschach-ul copilului se clarifică prin cunoașterea Rorschach-ului adultului, clarificarea fiind reciprocă. Ilustrațiile clinice își propun să evidențieze în 
cadrul protocoalelor anumite moduri de gândire sau reacții tipic infantile. 

Cuvinte cheie: Rorschach, copilul, patologie nevrotică, patologie psihotică

SUMMARy 
This study aims a brief description of the factors which define the interpretation of the Rorschach test, in the situation of the child’s psychological exami-
nation, without implying a specific clinical interpretation of a defined pathology, such as the neurotic, or the psychotic Child's imaginary is very rich and 
varied, even if great suffering mental structures are common to all, but the context of life is very different, like emotional maturity, often located in gap 
compared with cognitive development.

Child’s Rorschach clarify through knowledge the adult's Rorschach, the clasification being made mutual. Clinical illustrations aims to highlight the 
protocols’s certain patterns of thinking or typical infant reactions.

Key words: Rorschach, child’s, neurotic pathology, psychotic pathology
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COPILULUL FAŢă-N FAŢă CU 
RORSCHACH-UL

în fața plânsetelor, copilul creează sau descrie, fa-
bulează sau repereaza imaginile căutând asemănări. 
El transformă aceste planșe după dorințele, fanteziile 
sale sau transfigurate de angoasele sale sau de traume-
le experimentate. El își afirmă omnipotența, vorbind 
de fapt despre dependența sa. Cu cât vârsta cronolo-
gică este mai mică, cu atât se simte mai liber în expri-
mările sale și cu atât mai mult gândirea magică ca și 
gândirea sincretica sunt în acțiune.  

Exprimă copilul în cadrul producțiilor sale o lume 
fantasmatică bogată după modelul jocului, al fabulei 
sau percepțiile sale se destructurează sub presiunea 
angoasei create de imaginile ambivalente ale plânse-
telor? Putem oare distinge teme și moduri de acțiune 
care definesc evoluția celor care prezintă devianţe?  

Putem afirma desigur că orice producție infantilă, 
care se exprimă într-o situație standardizată cum este 
cea a aplicării unui test, se înscrie între real și imagi-
nar iar activitatea psihică a copilului fie intelectuală 
sau emoțională răspunde celor două exigențe ma-
jore: adaptarea la realitatea externă pe de o parte și 
exprimarea lumii interne pe de altă parte. Este ade-
vărat că situațiile pe care le propun testele în timpul 
desfășurării examenului psihologic al copilului, repre-
zintă situații privilegiate în sensul în care combină 
două aspecte: cel exigent de a se adapta la o realitate 
obiectivă, cel de examinare și exprimare a imaginaru-
lui în plan creativ, însă și fantasmatic regresiv. între 
aceste două registre se joacă situația testului.  

în fața testului Rorschach, copilul percepe mai în-
tâi apelul la joc, la libertate de exprimare în condițiile 
unor constrângeri minimale: ”Ce crezi că vezi aici?  
îți place să privești?” dacă această prea mare liberta-
te nu provoacă o reacție de retragere, atunci copilul 
povestește cu plăcere împrumutând în scenariile ela-
borate de el imagini de povești, de joc, de vise. 

Rezonanța față de test a copilului este influențată 
de modul în care el percepe situația de examinare, de 
relația pe care o creează cu adultul și de vârsta sa, care 
presupune accesul la stadii mai mult sau mai puțin 
autonome. 

MATERIALUL TESTULUI: ASPECTE 
ExPLICITE PERCEPTIVE SI ASPECTE  
SIMBOLICE

Materialul testului este constituit din zece planșe, 
toate concepute pe o axă verticală simetrică, dintre 
care cinci pe culori gri estompate și cinci colorate în 
culori pastel. Particularitățile perceptive se discută din 
perspectiva diverselor dimensiuni, a caracterului uni-
tar sau dispersat al imaginilor , al aspectului conturat 
sau vag, clar sau sumbru. Toate aceste caracteristici 
conferă ipoteze privind valoarea simbolică a stimuli-
lor prezentați. 

Reluam într-o formă oarecum restrânsă conținutul 
latent al planșelor strâns legat de semnificația simbo-
lică cu care se acordează.

Planșa I: prima planșă reprezintă și capacitatea 
subiectului de a se adapta la aceasta nouă situație pe 
care o reprezintă testul. Răspunsurile formale globa-
le indică desigur o bună capacitate de adaptare : “un 
fluture”, “o dansatoare”…..pot fi răspunsuri care îm-
bracă o notă defensivă cu accente regresive descom-
punând imaginea în fragmente: ”o aripă de fluture”. 
Alte răspunsuri pot trăda o trăire persecutorie, cu note 
de pericol venite din anturaj:”Un fluture negru fioros, 
are coarne, are ochi. ”Planșa are valențe referitoare la 
imaginea corporală legată de identitatea de bază a su-
biectului. Aspectul gri-negru al planșei poate provoca 
reacții de tristețe, depresie , gestionate în mod diferit 
de către subiecți. 

D. Anzieu (1965), insista privind simbolistica pe 
care o incită această planșă asupra calității relațiilor 
pregenitale cu personajul matern, unele scenarii pu-
nând în evidență o relație periculoasă: “capul unei 
vrăjitoare”.

Planșa II: a doua planșă permite reactivarea re-
prezentării relațiilor. Acestea pot fi reprezentate 
prin conținuturi mai mult sau mai puțin dinamice  
dealungul kinesteziilor prezente sau nu. Aceste kines-
tezii atunci când sunt evocate pot pune în evidență 
calitatea relațiilor pe care subiectul le întreține cu 
obiectul. Prezența culorii roșii se impune privirii su-
biectului, solicitându-i acestuia capacitatea de gesti-
onare a pulsiunilor. Aspectele pulsionale reactivate 
pot fi de ordin sexual sau agresiv: “o față de om urâtă, 
pe roșu, ochii, gura”. Planșa are un caracter bisexuat, 
părțile de culoare gri de sus făcând trimitere la aspec-
te falice, masculine iar părțile roșii, ușor estompate la 
dimensiunea feminină. 
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Planșa III: reprezentarea de sine față de celălalt 
este favorizată prin percepția a două personaje umane. 
Această planșă este considerată  ca probând repre-
zentarea subiectului privind integritatea sa corpora-
lă ca și capacitatea de identificare cu specia umană. 
în egală măsură este probată identitatea sexuală ca și 
capacitatea subiectului de a pune în relație obiectul. 
Aspectul pulsional al solicitării este reprezentat prin 
prezența culorilor negru-roșu-alb. Anumiți subiecți 
având o identitate fragilă sunt șocați de culoarea roșie 
construind răspunsuri care tradează angoasa dezinte-
grării: “un craniu”. 

Planșa IV: cea de-a patra planșă se impune prin du-
blul aspect: sumbru și masiv. Sunt solicitate proiecțiile 
legate de reprezentări privind forța falică, de raporturi 
ale subiectului cu figuri autoritare (figura paternă). 
Este importantă poziționarea subiectului în dinamica 
dominare-supunere, aceasta îmbrăcând multiple vari-
ante: “un dragon, are picioare”, “un fel de uriaș care se 
reazemă de un copac.” Aceasta planșă este considera-
tă planșa autorității, anumiți autori numind-o planșa 
supra-eului. 

Planșa V: considerată ca fiind planșa adaptării la 
realitate, ea forțează efectiv luarea în considerare a 
realității obiective a engramei (figurii) care facilitea-
ză construirea unui răspuns banal: ”fluture”, “pasăre”. 
O identitate bine structurată va fi reflectată prin răs-
punsurile banale. Fragilitatea organizarii eu-lui va fi 
trădată prin răspunsuri care conțin referințe somatice 
sau psihice privind o suferință: “un fluture cu aripile 
rupte”, “o pasăre obosită, cu aripile lăsate”. 

Planșa VI: esențial în această planșă este simbo-
lismul sexual, legat de capacitatea subiectului de a-și 
reprezenta un corp sau un obiect integru. Este posibi-
lă considerarea poziției la nivelul activitate-pasivitate: 
“un cap de pisică învelit cu o blană de urs”;

Planșa VII: planșa conferă subiectului posibili-
tatea de a construi răspunsuri care au ca și conţinut 
reprezentări relaționale, cu deosebire umane, acestea 
evidențiind evoluția identitară. Caracterul deschis al 
planșei face referință la feminitate/maternitate. Fie-
care subiect, băiat sau fată construindu-și identitatea 
în relațiile sale cu figura maternă. într-o manieră ge-
nerală, percepția personajelor feminine evocă o bună 
diferențiere sexuală. Imprecizia răspunsurilor ca și 
apartenență sexuală sugerează, desigur și în funcție de 
factorul vârstă, dificultatea asumării acestei identități, 
iar răspunsurile arhaice fac trimitere la problematica 
legată de existența unei falii privind procesul de sepa-

rare-individualizare: “două tornade, praful se ridică în 
sus…”, “ceva din gheață…”

Planșa VIII: prima planșă colorată bilateral, per-
mite reactivarea reprezentărilor relaționale cu mediul 
social. Subiectul pune în evidență capacitatea sa de a 
se adapta la lumea exterioară ca și pe aceea de a integra 
și canaliza afectele. Organizarea raspunsurilor carac-
terizează tipul de angoasă și mecanismele de apărare 
mobilizate, în cazul în care nu sunt niște raspunsuri 
banale: “ăsta sigur este schelet de om”, “doi monștri, 
hamsteri care au coborat dintr-o floare”.

Planșa IX: este tot o planșă color caracterizată 
printr-un vid central bine marcat, aceste caracteristici 
solicitând în mod expres relațiile precoce cu imago-ul 
matern arhaic. Reprezentarea imago-ului matern în 
cadrul perioadei pregenitale ocupă aici prim-planul 
conținutului latent. șocurile, refuzurile, sunt frecvente 
din cauza emoțiilor regresive solicitate de conținutul 
latent al planșei, în plan psihopatologic răspunsurile 
prin construcția lor sunt sensibile privind funcționările 
psihotice sau de limită. într-o organizare matură, su-
biectul va integra angoasa arhaică recurgând la proce-
se raționale de integrare a afectelor: “două femei sau o 
femeie care se vede în oglindă”.

Planșa X: caracterizată printr-un aspect care expu-
ne o dispersie de culori și forme, poate provoca reacții 
extrem de diferite din partea subiectului. Răspunsuri-
le globale la această planșă sunt semnul unei  bogății 
imaginare și al unei maturități emoționale. Răspunsu-
rile detaliate, fără a pierde calitatea formei sunt sim-
bolul unui echilibru privind raportarea subiectului la 
realitatea internă ca și la cea externă: “doi căluți de 
mare, doi păianjeni”. Alte răspunsuri dimpotrivă re-
activează prin conținutul lor  angoasa separării, pier-
derea identității, prin dezintegrare. Poziția ei de final 
a testului mai poartă denumirea de ”planșa separării”, 
marcând ieșirea dintr-o relație de transfer care s-a 
legat în cadrul acestei situații proiective create prin 
aplicarea Testului Rorschach.

Planșele provoacă reacții la nivele distincte care nu 
solicită neaparat o simbolistică univocă: unele se refe-
ră la imagini arhaice și în mod esențial la o relație du-
ală, la probleme identitare, o alta proiectează o trăire 
conflictuală actual oedipiană sau pre-oedipiană, fără 
a neglija tema adaptativă care rămâne semnficativă.

PROBLEME METODOLOGICE

Pentru a discuta aspecte privind dimensiuni psi-
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hologice ca și implicațiile diagnostice este necesar să 
precizăm unele aspecte metodologice care privesc: 
condițiile de aplicare și cotația ca și analiza răspun-
surilor. Aceste date metodologice se referă mai ales la 
copiii cuprinși între vârste de 8 până la 10 ani.

Condiții de aplicare:
Rorschach-ul nu este singurul test propus copilului 

în cadrul examenului psihologic. Vom avea întotdeau-
na un ansamblu de situații de examinare care solicită 
răspunsuri concrete sau situații proiective, mai libere 
în cadrul jocului, al desenului sau al testelor temati-
ce. Astfel condițiile de aplicare a testelor psihologice 
vor fi mai puțin standardizate decât la adult, asigu-
rând copilului o cât mai mare libertate de exprimare. 
Poziția examinatorului va fi mult mai angajată, folo-
sind încurajările, participarea la joc pentru a se acorda 
în mod pozitiv în relația cu copilul stimulând în felul 
acesta participarea și producțiile în cadrul scenariilor 
pe care acesta le elaborează. 

Răspunsurile: cotație și analiză:
a) Modalități de percepere: se referă la modul în 

care subiectul percepe configurația planșei. Interpre-
tarea poate fi globală ”G”, privind ansamblul ei (Pl.I 
“un future”) sau interpretarea unui detaliu mare “D” 
(“hamster”), interpretarea unui detaliu rar , “arbust”,” 
Dd”. Mai pot apare răspunsuri intermaculare “DBL”, 
care se referă la spațiile libere dintre pete sau la contu-
ruri. Sunt și răspunsuri inhibitorii , “DO” care privesc 
o parte izolată dintr-un detaliu al planșei , “un cap de 
pișcă”. 

La copil răspunsurile globale corespund unui nivel 
sincretic al percepției și unui mod prelogic de gândire, 
specific vârstelor de 4 și 5 ani. Discuția se poartă pe 
baza teoriei Gestalt și pe a celei privind dezvoltarea 
stadială după Piaget. 

Primă reacție globală la 3 ani implică confuzia în-
tre real și ireal și dovedește faptul că la această vârstă 
tot ce este similar este considerat identic. 

Articularea detaliilor devine posibilă la stadiile ur-
mătoare, percepția copilului este mai întâi sincretică, 
globală, devenind mai târziu analitică superioară, prin 
realizarea de decupaje suple în funcție de stimul. 

b) Determinantul formal F: copilul se exprimă 
mai ales prin formă, care reflectă experiența realității 
obiective și bogăția informațiilor. Putem distinge în 
răspunsurile copiilor un determinant formal descrip-
tiv, care reprezintă modalitatea de cunoaștere a realu-
lui și un determinant formal dinamic în care realul cu-
noscut este influențat de dorință sau teamă și aceasta 

prin prezența unui adjectiv care marchează forma, “un 
future ucigaș”. Adjectivele sunt revelatoare pentru ati-
tudinile subiectului faţă de lumea exterioară, dar pot 
marca și evaluarea de sine și poziția pe care o adoptă 
în faţa lumii. 

Cu cât copilul este mai mic cu atât mai mult forma 
îi orientează reactivitatea. Aprecierea formală poate fi 
adecvată “F+”, incorectă  “F-“, sau nedeterminată “F+-“. 

c) Determinanții culoare: calitățile cromatice ale 
stimulilor, vii sau neutre, provoacă răspunsuri care se 
situează la diferite niveluri, chiar dacă trăsătura lor 
comună rămâne cea emoțională. Este important de 
observat modalitatea în care subiectul elaborează un 
răspuns care va conține în prim plan fie reacția la cu-
loare (CF), care va organiza apoi răspunsul formal, fie 
subiectul va elabora răspunsuri pseudo-intelectuale 
detașate de reacțiile imediate provocate de stimularea 
senzorială a culorii (FC). 

Reacția la culoarea roșie, trebuie diferențiată de 
răspunsurile care se dau pentru culorile pastel, aces-
tea din urma implică răspunsuri anodine, temperate, 
reacția la culoarea roșie proiectează modul în care 
subiectul gestionează agresivitatea, rivalitatea, castra-
rea. Caracterul confuz al răspunsurilor sau cel delimi-
tat reprezintă elementul esential în interpretare. 

Toți autorii sunt de acord asupra faptului că 
răspunsurile masive la culoare: “sânge”, “foc”, pot 
fi normative la copil ca și la adult, dar degradarea 
alarmantă a percepției poate fi patogenă, ținând însă 
cont de vârstă subiectului. La copil reacțiile brutale la 
culoare sau cele difuze sunt rezultatul maturizării cog-
nitive și emoționale, ținând însă cont și de experiențele 
sale anterioare, de nevoiele sale specifice vârstei. 

d) Deteminantii kinestezici: aceștia se 
caracterizează prin percepera mișcării, dinamizarea 
imaginilor prezentate. Proiecția unei mișcări asupra 
unei configurații spațiale reprezintă o creație , un apel 
la imaginar și astfel o pătrundere în inconștient, mai 
profundă sau mai superficială, cu un conținut morbid 
sau unul sănătos, cu scopul construirii unei apărări 
care trece printr-o mișcare motrică. Sunt motivații, 
temeri, dorinti, rodul unei mici creații. 

Determinanții kinestezici pot fi: kinestezii ani-
male (Kan), kinestezii de fenomene sau obiecte (Kob), 
kinestezii umane (K). 

în ceea ce privește bestiarul, ne așteptăm că, copiii 
mai mici de 9-10 ani să organizeze raspunsuri ami-
mate, în care animalele traduc relațiile umane preo-
cupante cum ar fi: rivalitatea, gelozia, agresivitatea. 
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Copilul poate transpune mișcările umane în personaje 
de povești: pitici, vrajitoare, zâne, pentru a-și satisface 
dorințele sau a-și controla fricile. 

Aceste transformări se fac în funcție de nevoile 
sale, de imaginea-de-sine, de forța sau slăbiciunea sa. 

e) Conținuturile răspunsurilor: răspunsurile frec-
vente la copil sunt cele care aparțin regnului animal, 
de asemeni regnul vegetal este adesea evocat de copil, 
“floare”, “cap de pisica”, acestea într-un mixaj de for-
me și culori în funcție de apelul la stimuli. Se poa-
te transmite un mesaj de mutilare sau distrugere, de 
frică, amenințare: “un future ucigaș”. Copilul creează, 
distruge, recreează, pentru a-și exprima poziția faţă de 
lume. 

f ) Psihograma: recapitularea datelor obținute din 
aplicarea testului se va face sub forma unor cifre ab-
solute privind factorii prezenți și a unor procentaje.

INTERPRETAREA

Integrarea tuturor factorilor citați se va efectua în 
cadrul sintezei finale. Aceasta va fi elaborată în funcție 
de cererea de examinare lansată sau de alte persepec-
tive de clarificare privind funcționarea psihologică 
a subiectului, cum ar fi proiecția unor conflicte 
emoționale care generează anumite comportamente 
deviante, stablirea unor obiective terapeutice, elu-
cidarea unor elemente de diagnostic diferențial, iden-
tificarea unor aspecte de maturizare privind cogniţia, 
emoția sau socializarea.

în termeni mult mai concreți, expunerea clinică 
prezentată de noi a evidențiat două aspecte majore și 
anume:

1) degajarea datelor privitoare la modalitățile per-
ceptiv-cognitive cu care subiectul abordează stimulul, 
ca și modurile de exprimare ale afectelor (G-D-F-K-
C) și

2) degajarea datelor relative la ceea ce este expri-
mat: preocupări, probleme, angoase proiectate la nivel 
fantasmatic. 

CONCLUZIE

Activitatea fantasmatică a copilului se înscrie 
în dezvoltarea perceptivă și cognitivă iar specifici-
tatea Rorschach-ului la copil se discută în termenii 
interferențelor dintre activitatea perceptivă și cea 
fantasmatică.  

ILUSTRARE CLINICă:

ștefania, 10 ani se prezintă la consultația psiholo-
gică la cererea mamei, care este medic și care acuză o 
serie de probleme de comportament ce o privesc pe 
fetiță, pe care le-a observat începând de la nașterea 
celui de-al doilea copil (o fetiță în prezent de 2 ani 
și jumătate) și care în ultimele săptămâni consideră 
că s-au accentuat. Astfel, ștefania este foarte geloasă 
pe sora ei și a manifestat acest lucru agresând-o pe 
aceasta fizic de câteva ori. în urma acestor manifestări, 
ștefania a fost pedepsită prin corecții fizice dure apli-
cate de tatăl ei și prin jigniri verbale din partea am-
bilor parinţi. în ultimele săptămâni, mama a observat 
că fetiță a devenit extrem de agresivă cu anturajul, de 
exemplu cu bona care îngrijește ambii copii și căreia 
ștefania i s-a adresat cu cuvinte urâte, urmate de crize 
de plâns în momentul când aceasta a invitat-o să-și 
facă lecțiile. Trebuie menționat că părinții lipsesc în 
cursul săptămânii întreaga zi de acasă, se întâlnesc cu 
copiii doar la cină, iar mama are dese week-end-uri 
când este de gardă și lipsește de acasă câte 48 de ore. 
Familia este organizată, cu climat tensionat, privind 
disputele dintre cei doi părinți care au ca subiect com-
portamentul ștefaniei faţă de sora ei. în cadrul acestor 
conflicte, mama tinde să o apere și să atragă atenția 
tatălui asupra pedepselor dure pe care le aplică (a fost 
bătută cu cureaua), iar tatăl o acuză pe mamă de slă-
biciune și pe Stefania o privește ca având un “caracter 
urât”. La școală, rezultatele școlare sunt bune, învăţă-
toarea a observat în ultimul timp manifestări agresive 
verbale și chiar fizice faţă de un grup de colege din 
clasă cu care înainte fetița fusese prietenă. în discuţia 
cu învăţătoarea și ulterior cu noi, fetiţa povestește că 
cele trei colege cu care se află în conflict au “vorbit-o 
de rău pe la spate”, iar într-o zi când ceilalţi copii erau 
la ora de sport, iar ea rămăsese în clasa fiind răcită, 
cele trei fetițe au venit în clasă, au blocat ușa și au vrut 
s-o dezbrace, în bătaie de joc și i-au adresat cuvinte 
urâte. Ancheta făcută ulterior de învăţătoare conside-
ră că a nedreptățit-o. 

Mama adresează două cereri: o evaluare psihologică 
care să elucideze ingrijorarea legată de instalarea unei 
patologii și ajutor privind schimbarea de comporta-
ment.

Observații asupra comportamentului subiectului: 
Ştefania este o prezenţă plăcută, manifestă volubilitate 
în cursul interviului care a precedat examenul psiho-
logic. Este atentă, spontană în răspunsuri și abordează 
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cu seriozitate și interes sarcinile incluse la teste. Pe 
parcursul a două luni (cu întâlniri săptămânale), care 
au inclus în afara examinării psihologice și intervenții 
terapeutice (jocuri de rol, sarcini pentru acasă), fetița 
a fost foarte motivată și a făcut progrese privind 
schimbările comportamentale. 

Structura examenului psihologic: s-au aplicat 
teste pentru evaluarea nivelului de dezvoltare inte-
lectuală și teste proiective ale căror rezultate privesc 
analiza dinamicii conflictuale a funcționării psihice.

Prezentarea rezultatelor:
Testul WISc-R: subiectul obține un QI global: 

118, exprimat prin Q.I. verbal: 126 și Q.I. neverbal: 
61. Rezultatele slabe privind performanţa non-verba-
lă rezultă din  notele mici obținute la testul “Aranjarea 
imaginilor” (nota: 17) și la testul “Cuburilor Cohs” 
(nota:16).

Testele de expresivitate prin desene:
Desenul familiei:  subiectul se poziţioneză între cei 

doi părinți (vezi figura 1), ținându-i de mână. Perso-
najul valorizat este mama, pe care o desenează prima 
și de dimensiuni mai mari. Personajul devalorizat este 
sora cea mică, care lipsește din desen, mecanismul de 
apărare utilizat este negarea realității, prezenţa pro-
vocând angoasă. Nevoia de protecție, de sprijin este 
proiectată prin desenul mâinilor strâns legate între 
personaje cu nevoia de îngroșare a trasajului în zona 
de contact.

Familia vrăjită: desenează o “zână” (vezi figura 2), 
care însă “nu poate vrăji aceasta familie de care fuge 
din cauza certurilor”. Subiectul ia distanţă faţă  de 
această temă, căci desenul ei se referă la o “familie 
oarecare”, în care părinții privesc pe geam din casă, 
iar afară copiii “se bat”(colţul din dreapta jos, băţul 
puternic hașurat, cele două personaje fiind egale ca 
dimensiuni).

Desenul liber (vezi figura 3): subiectul folosește de 
această dată culori, remarcăm lipsa personajelor uma-
ne, prezenţa unor presiuni ale liniilor care alternează 
cu linii ușoare și forme blânde, culori pastelate alter-
nând cu culori sumbre, subliniid alternanţa subiectu-
lui între calm și excitabilitate. De remarcat în colţul 
din stânga jos, cele trei trunchiuri de copac unite într-
o singură coroana, deplasând nevoia de securitate și 
sprijin a subiectului într-un alt registru simbolic care 
proiectează legătura fuzională cu obiectele primare. 

Teste tematice:
Fabulele lui Duss: analiza răspunsurilor (Anexa I) 

la aceasta probă evidențiază câteva aspecte interesante 
care privesc în special modul în care subiectul/fetiţa 
se raportează la relația cu imago-urile parentale. în 
fabula “Pasării”(1) alege să fie singură, deși aflată încă 
într-o etapa a dezvoltării de imaturitate emoțională 
și fizică, nu se simte securizată de niciunul dintre 
părinți: ”încearcă să zboare pe un copăcel mai mic”. 

Fabula “Fricii”(5) leagă angoasa prezentă de sușa 
acesteia, “cineva din familie”, “l-au speriat”.

Fabula “Obiectului confecționat”(7) proiectează 
ambivalent sentimentelor faţă de imago-ul matern: 
”dacă își iubește mama”,…”dacă nu ține la mama 
lui”…



STUDII CLINICE  SPERANŢA POPESCU • Examinarea psihologică a copilului cu testul rorschach teorie şi practică

Revista de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România – Iunie 2013 – vol. 16 – nr. 2      33

Fabula “Plimbării cu mama sau cu tatăl”(8) aduce 
în prim plan fantasma unui personaj patern insecuri-
zant, izolat: ”cu problemele lui și este foarte supărat”.

Fabula “Veștii” (9) proiectează fantasma unui per-
sonaj matern cu atitudini rejective fată de copil, care 
“este murdar”.

Concluzie: subiectul proiectează relațiile cu ima-
go-urile parentale prin scenarii fantasmatice cu 
conținut insecurizant care antrenează sentimente de 
culpabilitate, refulând exprimarea agresivă a pulsiuni-
lor, ceea ce creează angoasa. 

Teste non-directive: Testul Rorschach
Analiza protocolului (Anexă II) răspunsurilor am 

construit-o pe baza celor două axe principale prezen-
tate în expunerea teoretică a studiului și anume: (a) 
interpretarea modalităților prin care subiectul orga-
nizează procesele cognitiv-perceptive raportate la sti-
muli și (b) modalitățile de exprimare ale afectelor.

a) Localizarea răspunsurilor este reprezentată de 
tipul de percepție a stimulilor, prin răspunsuri globale 
(G) și răspunsuri detalii mari (D), raportul fiind de 
46% (G) la 53% (D), ceea ce reprezintă o raportare 
solidă la realitate și mecanisme de gândire eficiente, 
asociate fiind însă cu forme negative în unele situații: 
Pl.I: ”un future negru, fioros, are coarne”, sau Pl. IV: 
”un flture ucigaș”, semnifică prezenţa anxietății, a fri-
cii. Subiectul organizează răspunsuri globale (G) im-
presioniste sau sincretice, ceea ce înseamnă răspunsuri 
care se raportează la ansamblul planșei, sunt sponta-
ne, bazate pe senzorialitate și sunt specifice copiilor 
mai mici. în cazul subiectului nostru, care din punct 
de vedere al etapei de dezvoltare perceptiv-cognitive 
este aproape de de stadiul logic-operator, răspunsurile 
evidențiază o oarecare imaturitate a cunoasterii, aces-
te răspunsuri fiind infiltrate de presiunea unor afecte 
primare.

Răspunsurile detalii mari (D), raportate la numă-
rul total de răspunsuri (7), fiind aproape egale cu cele 
globale (G), indică aptitudinile subiectului de a dis-
crimina situații concrete, fiind înclinat către eficienţă 
a sarcinilor pe care le are de îndeplinit. 

Răspunsurile-formă (F) aduc informații despre 
acuitatea proceselor de atenție și concentrare a gândirii 
și dau informații privind capacitatea subiectului de a 
controla imaginarul creativ faţă de ingerințele reacțiilor 
sale emoționale. Răspunsurile F+ (5), faţă de cele F- (3) 
și cele F+- (4) indică prin proporțiile lor apropiate un 
efort susținut din partea subiectului de a controla rea-
litatea în faţa presiunilor pulsionale primare, indicând 

o conduită de socializare aflată într-un echilibru fragil. 
Răspunsurile-mișcare, K, pun în evidentă în pri-

mul rând inserția socializantă a subiectului în realitate 
și controlul pe care acesta îl are asupra producțiilor 
sale fantasmatice. în cazul protocolului de faţă, numă-
rul total de răspunsuri K (4) este semnificativ, numai 
că acesta raportat la calitatea pe care o desemnează 
pune în discuție comportamentul de socializare al su-
biectului, ca și posibilitatea redusă de a controla fan-
tasmele care vin din inconștient. Un singur răspuns K 
este extensiv și acesta se referă la un fenomen natural, 
Pl. VII: “Două tornade, praful se ridică în sus, care 
veneau dintr-un sat”. Alte două răspunsuri K cu re-
ferire la persoane umane sunt, unul static, Pl. IX:”…o 
femeie care se vede în oglinda” și unul are în vedere 
postura pentru un segment din corp, Pl. VII: “mâinile 
puse una peste alta”, iar al patrulea răspuns K de ex-
tensie se referă la animale, Pl. VIII: ”…hamsteri care 
au coborât dintr-o floare”.

Răspunsurile-culoare C, cotate FC, C , CF, pun 
în evidentă reacția emotivă a subiectului faţă de plân-
set și sunt cu precădere simptomatice răspunsurile C 
pure în care subiectul nu poate distinge o forma. în 
cazul protocolului nostru, subiectul elaborează trei 
răspunsuri FC și unul C, ceea ce denotă un grad cres-
cut de rigiditate emoțională în abordarea conținutului 
planșelor, în încercarea de a ține sub control emoțiile, 
anxietatea irumpe într-un singur răspuns, la Pl. 
IX: “amestecătură de culori”. Lipsa unei adecvări 
emoționale a reacțiilor la răspuns sau inabilitatea de 
a-și gestiona controlul emoțiilor fragilizează calitatea 
proceselor de cunoaștere și a comportamentelor de 
adaptare în cazul subiectului nostru.

Conținuturile răspunsurilor reflectă “ceea ce a 
văzut subiectul”. în prim plan apar răspunsurile cu 
conținut animal, A care reprezintă 69 % din totalul 
răspunsurilor și răspunsurile cu conținut uman care 
reprezintă 23% din totalul răspunsurilor, acest raport 
de 9A/3H evocă dificultatea subiectului de a investi 
în relația cu celălalt într-un mod matur, ca și replierea 
(regresia) într-un univers infantil, inferior din punct 
de vedere adaptativ vârstei cronologice actuale. Răs-
punsurile umane, H, care apar la Pl. III: ”Doi oameni, 
două fete…..” și la Pl. IX: ”două femei sau o femeie 
care se privește în oglinda” (planșă preferată pe care 
a desenat-o, figura 4, sublinind latura narcisistică, ca 
și nevoia de unificare a eu-lui), sunt răspunsuri care 
prin adecvarea lor pot constitui dovada resurselor pe 
care subiectul le are de a progresa din punct de ve-
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dere relațional și al comunicării într-un program de 
terapie.

b) Dinamică afectivă, forța controlului emoțional 
poate releva capacitatea subiectului de a gestiona 
afectele profunde, lăsându-le să se manifeste într-un 
mod adaptativ, fără ca acestea să perturbe procesele 
de gândire și conduitele relaționale, și aceasta prin 
mecanisme de stabilizare a afectelor. Răspunsurile 
formale F ca și cele de mișcare K au un rol de tem-
perare privind dinamică afectivă. Tipul de rezonanță 
intimă, extratensiv în cazul subiectului nostru, mani-
festă afectivitate labilă, orientată către exterior, care 
prin amenajarea comportamentului de relaționare 
în cadrul terapiei poate conduce la o bună adaptare. 
Prezența unor răspunsuri puternic agresive cu note de 
angoasă, Pl. I: “Un future negru, fioros, cu coarne, are 
ochi”; Pl. II: “…sau o faţă de monstru”; Pl. IV: “Un 
future ucigaș”, sunt proiecţia unor mecanisme de apă-
rare ale eu-lui de tip regresiv, ca răspuns în faţa unui 
real ameninţător, insecurizant. 

Sinteza analizei formale:
Subiect de varstă școlară mare, prezintă o fragi-

lizare a proceselor de cunoaștere și a celor afective , 
dezvoltând mecanisme de apărare de tip regresiv față 
de presiunile unui mediu perceput ca insecurizant și 
amenințător. Adaptarea comportamentului social este 
afectată prin proiecția unor dificultăți de relaționare 
cu celălalt, datorată gestionării inadecvate a pulsiuni-
lor primare de tip agresiv. 

Discuție: Analiza protocolului obținut prin apli-
carea Testului Rorschach la un subiect de vârstă la-
tentă, care prezintă tulburări de comportament de 
aspect predominant reactiv, a evidențiat nu numai 
aspectele privind disfuncționalitatea psihologică pe 
diferite paliere de activitate intra-psihice, ci și resu-
sele emoționale și cognitive pe care s-au putut baza 
intervențiile terpeutice ulterioare, folosind tehnici de 
joc de rol și teme de casă, angrenând în același timp 
anturajul privind încurajarea schimbărilor.

Anexa I - Fabulele lui Duss – Răspunsuri - 
ștefania:

Incearcă să zboare pe un copăcel mai mic.
Poate s-a întamplat ceva.
A ascultat-o pe mama lui care i-a spus să mănânce 

iarbă.
Acel „cineva” cred că este un unchi sau o mătușă 

care s-au supărat foarte rău și au hotărât să plece și să 

nu se mai întoarcă.

Poate este într-o cameră întunecoasă și îi este frică 
de ceea ce i-au spus prietenii lui sau cineva din familie 
(l-au speriat).

Poate s-a întâlnit cu prietenii lui care aveau și ei 
elefanți și, din greșeală, au facut schimb, sau poate i 
s-a rupt trompa.

Daca își iubește mama poate i-l va da cu mare 
plăcere, dar dacă nu ține la mama lui ci o urăște, n-o 
iubește, nu i-l va da.

Poate a venit de la serviciu, cu problemele lui și 
este foarte supărat din cauza aceasta.

Planșa I -3”
1.Un fluture 
negru, fioros are 
coarne, are ochi.

D – coarne
Dbl - ochi

D –A – F (-)
G

Planșa II -2” 
(rotește planşa 
360 de grade)
2. Un fluture sau 
o față de monstru

Desenează pe roşu.
G   A   F   (+)
H   Fc       (-)

Planşa III – 4”
3. Doi oameni, 
două fete, un 
fluture, un ceas.

Arată cele două per-
sonaje
D – central - un ceas

D H A Ob.
F +

Planșa IV – 3”
4. Un fluture 
uriaș.

întregul planșei G A F (-)

Planşa V – 2”
5. Un liliac. întregul planşei

G A F  (+)
( banal )

Planșa VI – 6”
6. Un cap de 
pisică învelit într-
o blană de urs.

D – sus
D - jos

D  A  F  (+/-)
Raspuns 
pseudo-con-
taminat

Planşa VII  - 15”
7. Două tornade 
care vin peste 
un sat, praful se 
ridică în sus.
8. Un fluture cu 
aripi mari.
9. Mâinile supra-
puse.

D  - sus
D – mijloc
D – lateral (pentru 
aripi)
Detaliu 

D – F(+/-) – 
K   Fenomen 
natural
G – F (+) A
D – F (+)- Hd
Kp ( partial )

Planșa VIII – 4”
10. Doi monștri, 
hamsteri care au 
coborât dintr-o 
floare.

D – lateral (culoare) D – Fc (+/-) – 
A - Kan

Planșa IX – 8”
11. Amestecuri  
de culori.
12. (Răsucește 
planșa 180*) 
Două femei, sau 
o femeie care 
se privește în 
oglindă.

Culoare ( C )

Secționeaza planșa 
(stânga/dreapta )

C – confuz
D – F (+) – K 
– H 
( K- static )

Planşa X – 3”
13. Niște insecte 

Nu diferențiază 
detalii. 

G – F (+/-) 
C – A 
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îi va spune trei lucruri: să își schimbe hainele, să 
se spele pe mâini, pe faţă și pe unde mai este nevoie 
deoarece este murdar, și să mănânce.

Poate a visat lucruri care nu i-au placut sau lucruri 
pe care i le-au spus rudele, prietenii, etc.pentru a-l 
speria.

Anexa II – Test Rorschach – ștefania, 10 ani

Alegeri: planșa IX -  „Pentru că femeia se privește 
în oglindă.” (O desenează –vezi fig. 4 –linia mediană 
care secționează planșa este puternic subliniată ).

Psihograma:
R:  13 Tip de percepție: G –D – Dd Tip de 

rezonanță intimă – extratensiv
Fc: 3 ; Rc: 15 % ; C: 1; H: (3) – 23 % ; Hd: (1) ; 

A: (9) – 69 % ; G: (6) – 46%; D: (7) - 53%;F: (N=12) 
-92 %; F (+): (5) – 38%; F (+/-): (4) -30%; F (-): (3)  
-23 %.

Anexa III:
1. „Nu știu cum să mă port și sunt o piedică între 

oameni și de aceea îmi vine să mă omor (să imi fac 
harakiri). Eu am o singură dorință: să mor și să nu mă 
mai chinui, sau oamenii aș vrea să se poarte frumos. 

Spun asta în mai multe feluri: să nu se mai bată, să nu 
se mai certe, să nu mai vorbească urât, etc.(dorinţe).” 

2. „Supărarea mea cea mai mare este atunci când 
mă bate cineva sau nu se poartă frumos (nu numai cu 
mine). Dorințe și necazuri – răspunsuri deschise 

Anexa IV – Fragmente din sesiuni:
La ce te gândești cel mai des ?
Ai vrea să te schimbi ? Cum ?
Răspunsuri : 
„Eu mă gândesc cel mai des la un lucru foarte trist: 

că niciodata nu o să mă mai schimb deoarece nu pot 
face acest lucru...este prea târziu.”

Da, aș vrea enorm să mă schimb, mai bine spus, am 
vrut să mă schimb. Când vroiam să mă schimb știam 
că o să reușesc, dar nu a fost așa. Acum, vreau să mă 
schimb dar nu reușesc. Eu îmi doresc să mor și să sca-
pe toată lumea de mine, de un drăcusor și o ipocrită, 
că așa sunt considerată de toți și așa voi fi considerată 
mereu și de către ei și de către mine. Aș vrea să fiu o 
fetiță așa cum considerați dumneavoastră.”

Anexa V - Jocuri de rol, în care copilul s-a antre-
nat cu destul entuziasm. 

Terapeutul a jucat rolul ștefaniei, ea pe al Cameliei 
(menajera), pe al mamei și al bunicii. Toate personaje-
le se purtau rău cu ea, o împingeau, ţipau la ea. După 
aceea fetiţa a propus „să jucăm roluri mai bune”. Ca-
melia vorbea frumos, mama la fel, iar ștefania se pur-
ta frumos, avea colege în vizită. La sfârșitul ședintei 
ștefania se îmbrătișează cu personajele bune.

  *Astăzi mi-a spus foarte misterios că a descoperit 
în dulapul părinților „prezervative” și că acest lucru a 
dezamagit-o. I-am explicat că este normal pentru că 
mama și tata formează un cuplu și probabil au decis 
să nu mai aibă alți copii. în altă ședință mi-a spus că 
citise într-o carte o lectură despre cum apar copiii, su-
biect ce l-am comentat împreună. 

( Fragmente din sesiuni )

THE CHILD FACE TO FACE WITH 
RORSCHACH 

In front of the board, the child creates, describes, 
or spots the images, looking for similarities. He 
transforms these boards according to he’s wishes, 
fantasies and transfiguring anguishes or the trauma 

experiments.  He affirms he’s omnipotence, talking 
about he’s dependence. The more the chronological 
age is smaller, the more he feels freer in he’s expressions 
and furthermore the magical thinking, as well as the 
syncretism are in the action.

The child expresses in the framing of he’s 
productions a rich fantastical world after the 

*
*         *
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game model, of the fable or he’s perception are 
destructureaza   under the pressure or the anguish 
created by the ambivalent of the boards? Can we 
distinguish themes and actions models which define 
the evolution of those who present deviance?

We can certainly affirm that every infantile 
production, which expresses in a standardized 
situation like the one of applying a test, it subscribes 
between real and imaginary and the psychical 
activity of the child, either intellectual or emotional 
responds to the 2 major requirements: on the one 
hand adaptation to the external reality and on the 
other hand and expressing the inner world. It may 
be possible that the situations that the tests propose 
on the progression of the psychological exam of the 
child represent privileged situations, in the meaning 
that it combines two aspects: the exigent, to adapt to 
a objective reality, the examination and expressing the 
imaginary in a creative plan, however phantasmatic 
progression.

In front of the Rorschach test, the child firstly 
perceives the call to play, freedom to express, in the 
conditions of a minimal constraint: „what do you 
think that you see here? Do you like watching?” if 
this overgrown liberty does not provoke a retreating 
reaction, the child will tell with joy borrowing in he’s 
elaborated scenes imagines from stories, play and 
dreams.

The child’s resonance from the test is influenced by 
the way he perceives the examination situation, by the 
relationship that he establishes with the adult and he’s 
age which assumes access more or less autonomous.

MATERIAL OF THE TEST: ExPLICATE 
PERCEPTIVE ASPECTS AND SyMBOLIC 
ASPECTS

The material of the test is constituted from 10 
boards, all concept on a symmetrical vertical axe, 
from which 5 on blurred grey and 5 paste led collard. 
The perceptive particularities are disquiets from the 
perspective of the different dimensions, unite or 
dispersed character of the images, of the contoured 
or vague aspect, clear or gloomy. All of these 
characteristics offer speculations on the symbolic 
value of the presented stimulus.

We resume in a somehow restricted form the 
latent content of the boards, strongly related to the 

symbolic significance with which it accords.
First board: the first board can represent the 

capacity of the subject to adapt to this new situation 
in which the test represents. The former global 
responses off course indicate a good capacity to adapt: 
”a butterfly”, “a dancer”…. can be the answer which 
dresses a defensive note with accents a regression 
decomposing the image in fragments: “a butterfly 
wing”. Other answers can trade a persecution 
experience, with notes of danger coming from 
entourage: “a dark and angry butterfly, it has horns, 
it has eyes “. The board has valences referring to the 
corporal image related to the base identity of the 
subject. The grey-dark aspect of the board can cause 
reactions of sadness, depression, managed in different 
ways by subjects.

D. Anzieu (1965) insists on the symbolism that 
this board represents about the pre-genital relation 
quality with the maternal character, some scenes 
highlighting a dangerous relationship: “the head of a 
witch”.

Second board: the second board allows the 
reactivation of the represented relationship. This could 
be represented with more or less dynamic contents 
along the presence or absence of kinaesthesia. When 
this kinaesthesia is evoked can highlight the quality of 
the relationship that the subject has with the object. 
The presence of the colour red is imposed to the 
subject, asking he’s capacity to manage compulsions. 
Reactive compulsion aspects can be by sexual or 
aggressive order: “an ugly man’s daughter, the eyes 
being red, mouth”. The board has a bisexual character, 
the upper grey parts referees to the masculine phallic 
aspect and the red parts, easily blurred – to the female 
dimension.

Third board: self representation from the other one 
is favoured from the perception of 2 human characters. 
This board is considered to test the representation of 
the subject referring to he’s body integral as a capacity 
to identify with the human species. In an equal way, 
the sexual identity is tested, as the capacity of the 
subject to put itself in a relation with the object. The 
pulsating aspect of the requirement is representing 
with the presence of the colours black-red-white. 
Some subjects having a fragile identity are shocked 
by the red colour, building answers that trade the 
disintegration anguish: “a skull”.

Fourth board: the fourth board imposes with a 
double aspect: gloomy and massive. The phallic force 
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projections are required, terms of the subject with 
authorial figures (pattern figure). The placement of 
the subject is important in the domination-submission 
dynamic, this one dressing multiple variations: “a 
dragon, it has legs”, “a kind of giant that leans against 
a three”. This board is considered to be the board of 
authority, some authors naming it the superego board. 

Fifths board: considered to be the board of 
reality adaptation, it virtually forces in considering 
the objective reality of the engram (figure) which 
facilitates creating a puerile answer: “butterfly”, ”bird” 
.A well structured identity will be reflected via puerile 
answers. The fragile organisation of the ego will be 
betrayed via answers that contain somatic or psychic 
references relating to a suffer: “a butterfly with broken 
wings”, ”a tired bird, with its wings bent down”. 

Sixth board: essential in this board is the sexual 
symbol, relating to the capacity to represent an 
upright body or object. The position is possible to be 
considered at the activity-passivity level: “a cat’s head 
folded with a bear fur”;

Seventh board: the board offers the subject the 
possibility to construct answers which have for content 
the relation representations, especially human, these 
owns highlighting the identity evolution. The open 
character of the board makes reference to femininity 
/ masculinity. Every subject, boy or girl, are building 
their identity in a relation with their maternal figure. 
In a general manner, the feminine perception of 
the person evokes a good sexual difference. The 
imprecision of the answers regarding to the sexual 
membership suggests, of course regarding to the age 
factor, the difficulty in assuming this identity, and the 
archaic answers go to the problematic of the existence 
of a fault in the process of separating-individualising: 
“2 tornadoes, the dust is rising up...”, “something out 
of ice…”       

Eighth board: first bilateral colored board, which 
allows the reactivation of relational representations 
of the social environment. The subject highlights its 
ability to adapt to the outside world, to integrate and 
channel affects. Organizing answers characterized the 
type of anxiety and defense mechanisms mobilized, if 
some answers are not trivial: “that sure is the skeleton 
of a man”, “two monsters, hamsters, which were 
descended from a flower.”

Ninth board: is also a color board characterized by 
a well-marked central vacuum, these features expressly 
requesting early relations with the archaic maternal 

imago. The representation of maternal imago, in 
the pre-genital period occupies here the forefront 
of the latent content. Shocks, denials are common 
because of the regressive emotions requested of the 
latent content of the plan; in the psychopathological 
plan the responses are sensitive in their functioning 
psychotic or limit. In a mature organization, the 
subject will integrate archaic the anxiety resorting to 
rational processes of integration of emotions: “two 
women or a woman sees in the mirror.”

Tenth board: characterized by a look that exhibit a 
dispersion of colors and shape, can cause very different 
reactions from the subject. Global responses to this 
board are a sign of a rich imagination and emotional 
maturity. Detailed responses without losing quality 
shape are the symbol of equilibrium on reporting 
the subject to the reality of internal reporting as well 
as the external: “two seahorses, two spiders”. Other 
responses on the contrary, their content reactivates 
through their content the separation anxiety, loss of 
identity, through disintegration. The final position 
of the test is called the “separation board”, marking 
the escape from a relationship transfer that has 
bound in this projective situation created by applying 
Rorschach test.

The boards cause reactions at different levels that 
do not necessarily require an unequivocal symbolism: 
some refer to archaic pictures and essentially a dual 
relationship, to issues of identity, another project a 
conflicted oedipal or pre-oedipal feeling, without 
neglecting adaptive theme, that remains significant.

METHODOLOGICAL ISSUES

To discuss issues concerning the psychological 
dimensions, as diagnostic implications, we need to 
mention some methodological issues concerning: 
the conditions of application, rating and analysis 
of responses. These methodological data refer 
particularly in children between the ages of 8 to 10 
years.

Application conditions
Rorschach test is not the only child’s recommended 

test, in the psychological examination. We always 
will have a set of examination situations, that require 
concrete answers and projective situations, more free 
within the game, the design or the thematic tests. The 
conditions for the application of psychological tests 
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will be less standardized than in adults, providing to 
the child as much freedom of expression. Examiner 
position will be more engaged, using encouragement, 
participation in the game, thereby stimulating the 
participation and production in the scenarios that he 
elaborates.

Answers: quotation and analysis
a) Methods of perception: refers to the way in 

which the subject perceives the configuration plan. 
The interpretation may be global “G” on the whole 
(first board “a butterfly”) or the interpretation of a 
great detail “D” (“hamster”), the interpretation of a 
rare detail (“shrub”, “Dd”). There could also appear 
intermacular, which refers to the gap between patches 
or contours. There are also inhibitory responses, “DO” 
concerning an isolated part of a detail of the plan, “the 
head of a cat.”

To the child, global responses represented to a 
syncretism level of perception and a pre logical way 
of thinking, specific to the ages of 4 and 5 years. 
Discussion is based on the basis of Gestalt theory and 
development stage, after Piaget.

The first global reaction, at the age of 3 years 
involves confusion between real and unreal and it 
proves the fact that at this age everything similar is 
considered to be identical.

The articulation of the details becomes possible 
at next stage, when the child’s perception is firstly 
syncretism, then global, later becomes superior 
analytical, by making flexible cutouts depending on 
the stimulus.

b) Formal determinant F: the child expresses 
himself mainly through the form that reflects the 
experience of objective reality and the richness of 
information. We can distinguish in the responses 
of children a formal descriptive determinant, that 
represents how to face the reality and a formal 
dynamic determinant, in which the reality known 
is influenced by the desire or fear and this by the 
presence of an adjective, which marks the form of “a 
killer butterfly.” The adjectives are revealing for the 
subject’s attitudes to the external world, but can score 
even the self-evaluation and the position they adopt 
to the world.

As the child is younger, the more so the form focuses 
his reactivity. Formal assessment can be appropriate 
“F+”, incorrect “F-” or indeterminate “F + -”.

c) The color determinants: chromatic qualities 
of stimuli, live or neutral, causing responses that are 

situated at different levels, although their common 
trait remains the emotional one. It is important to 
note how the subject develops a response that will 
contain either in the foreground the color reaction 
(CF), which will hold, then the formal response or 
the subject will develop pseudo-intellectual responses 
detached from the immediate reactions caused by 
stimulation of sensory color (FC).

The reaction to red color must be differentiated 
from the answers that are given for pastel colors, 
the latter involving harmless responses, temperate, 
red color reaction designs how the subject manages 
aggression, rivalry, castration. Confusing nature of 
the responses or delimited one represents an essential 
element of interpretation.

All authors agree on the fact that massive color 
responses; “blood”, “fire” may be normative at 
children as at adults, but the alarming degradation 
of perception can be pathogenic, also taking into 
account the subject’s age. The child’s brutal reactions 
at color or diffuse reactions are the result of cognitive 
and emotional maturation, also taking into account 
his previous experiences, of its specific age needs.

d) Kinesthetic determinants: It is characterized by 
the perception of motion and dynamic pictures. The 
projection of a movement on a configuration space 
represents is a creation, an appeal to imaginary, an 
insight into the unconscious, more deep or shallow, 
containing morbid or healthy one, in order to build 
a defense that goes through a driving motion. There 
are motivations, fears, desires, and a small fruit of 
creations.

Kinesthetic determinants are: animal’s kinaesthesia 
(Kan) phenomena or objects kinaesthesia (Kob), 
human kinaesthesia (K).

Regarding bestiary, we expect that younger children 
of 9-10 years to organize animated responses, in 
which animals translate human relations, concerning: 
frivolity, jealousy, aggression. The child can transpose 
human motion in characters of stories, like: dwarfs, 
witches, fairies to satisfy his desires or to control his 
own fears.

These transformations are based on his needs, his 
self-image, his strength or his weakness.

e) Responses content: responses that are common 
in children are those which belong to the animal 
kingdom, the plant kingdom is also evoked by the 
child, “flower”, “ the head of a cat “, this in a mix of 
shapes and colors depending on the stimuli. You can 
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send a mutilation or destruction message, fear or 
threat, “a killer butterfly.” The child creates, destroys, 
recreate to express his position to the world.

f ) Psycho gram: recapitulation of the data obtained 
from test application will be made in the form of 
absolute numbers, of concerning the present factors 
and percentages.

INTERPRETATION

Integrating all the factors cited will be made in 
the final synthesis. This will be tailored to the request 
for examination or other perspective of launched to 
clarify the psychological functioning of the subject, 
such as the projection of emotional conflicts, that 
generates the deviant behaviors, therapeutic targets, 
elucidation of some elements of differential diagnosis, 
the identification of issues relating to cognition, 
emotion and socialization maturation.

1) Release of the data on cognitive-perceptive 
modalities, to which the subject approaches the 
stimulus, as modes of expression of emotions (G-D-
F-K-C) and

2) Release of the relative data to what is 
expressed: concerns, problems, anxieties designed at 
a phantasmatic level.

CONCLUSION

Child’s phantasmal activity enrolls in perceptual 
and cognitive development, and specific to the child’s 
Rorschach is discussed in terms of interference 
between the perception and the phantasmatic activity.

CLINICAL ILLUSTRATION

Stefania, 10 years, shows to the psychological 
consultation at the request of her grandmother, who 
is a physician and who accuses a number of behavioral 
problems that concern the girl, whom she has seen 
since the birth of the second child (a girl of 2 years 
and a half now). The grandmother considers that in 
the recent weeks, the situation has worsened. Thus, 
Stefania is very jealous of her little sister and expressed 
that by assaulting her several times.

Following these events, Stefania was punished by 
harsh physical corrections applied by her father and 
verbal insults from both parents. In recent weeks, 
the mother noticed that the girl became extremely 

aggressive with her entourage; also addressed to the 
nanny with bad words followed by crying when she 
invited her to make her homework. It should be 
noted that the parents are missing during the week 
and meet the children only at dinner; also the mother 
has frequent weekends when she is on guard, missing 
home for 48 hours. The family is organized with a 
tension climate, regarding the dispute between the 
two parents, on the subject of Stefania’s behavior 
towards her sister. In these conflicts, the mother tends 
to defend her and to attract the attention of the father; 
so he applies harsh penalties (she was beaten with a 
belt). The father accuses the mother for weakness and 
looks at Stefania as having a “bad character”. At school, 
academic results are good, but teacher noticed lately, 
verbal and even physical aggressive manifestations 
to a group of colleagues, with whom she used to be 
friends before. In discussions with the teacher and 
then with us, she said that the three colleagues with 
whom she is in conflict were had “spoken her badly 
from behind” and one day when the other kids were in 
gym class, she remained in the class, because she had 
a cold, and the three girls came to class, blocked the 
door and wanted to undress her, gibingly and have 
addressed with ugly words. After the investigation, 
the teacher believes that the girls wronged her.

Mother addresses two requests: a psychological 
evaluation to clarify the concern regarding the 
installation of a disease and help on changing her 
behavior

Observations on the subject’s behavior: Stefania 
is a pleasant presence, manifests loquacity during 
the interview that preceded the psychological exam. 
Is attentive, spontaneous when she answers and 
approaches with seriousness and interest the tasks 
included in tests. During the second month (weekly 
meetings) that included outside the psychological 
examination, and therapeutic interventions (role play, 
home tasks), the girl was very motivated and made 
progress on behavioral change.

6.1. The structure of psychological examination: 
we applied tests to assess the level of intellectual 
development and projective tests, whose results 
may concern the dynamics conflicting analysis of 
psychological of mental functioning.

6.2. Presentation of results
6.2.1. W.I.S.C.-R test: the subject gets a global 

I.Q. of 118, expressed by verbal I.Q. of 126 and 
non-verbal I.Q. of 61. Poor results on non-verbal 
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performance are expressed by low grades obtained 
on the test “Arranging images” (note 17) and to test “ 
Kochs’ cubes” (note 16).

6.2.2. Expression through drawing tests
Family drawing: the subject places himself between 

the two parents (see Figure 1), holding hands. Valued 
character is the mother, which she draws the first and 
larger sizes. Devalued character is the little sister, who 
is missing from the drawing; defense mechanism used 
here is the denial of reality, this causing anxiety. Need 
of protection, support is designed by drawing hands 
intertwined between the characters with the need of 
thickening in the contact tracing.

Enchanted family: she draws a “fairy” (see Figure 2), 
who “can not spell this family, that she is running 
away because of wrangling.” The subject does not 
want to talk about this topic, because her drawing 
refers to a “certain family” in which the parents look 
out the window of the house and outside children are 
“fighting” (lower right corner, heavily shaded stick, 
the two characters are equal as dimensions).

Free drawing (see Figure 3): the subject uses colors 
this time, a lack of human characters, the presence of 
pressure lines alternating with light lines and shapes 
and milder forms, pastel colors with dark colors, 

emphasizing the subject’s alternating between calm 
and excitability. Note in the lower left corner, the 
three tree trunks united in a single crown, moving 
the need for security and support of the subject in a 
different symbolic register, which designs the fuzional 
link with primary objects.

6.2.3. Thematic tests
Duss’s Fables: analysis of responses (Annex I), this 

sample highlights some interesting aspects especially 
concerning how the subject relates to the relationship 
with parental imago. In fable “Bird” (1) she chooses to 
be alone, although that is still in an immature stage 
of emotional and physical development; does not feel 
secure with any of the parents: “ the attempt to fly on 
a smaller tree. “

Fable “Fear” (5), the presence of strain binds its 
anguish, “someone in the family, scared her.”

Fable “Objects made” (7), designs ambivalent 
feelings towards the mother imago: “If she loves her 
mother”...... “If she does not care for her mother.”

Fable “Stroll with mother or father” (8), fantasy 
brings forward a character pattern insecure, isolated: 
“with her problems and is very upset.”

Fable “News” (9), a fantasy character designs 
maternal rejection attitudes towards the child who is 
“dirty”.

Conclusion: The subject designs relationships with 
parenting imago, through phantasmatic scenarios 
containing insecure which causes feelings of guilt, 
expelling aggressive expressing impulses that create 
anxiety.

6.2.4. Non-directive tests: Rorschach test
Analysis protocol (Annex II) responses we built on 

two main axes presented theoretical exposure of the 
study, namely: (a) the interpretation of ways in which 
the subject organizes cognitive-perceptual processes 
related to stimulus and (b) the interpretation of 
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expression emotions.
a) Location of responses is represented by the 

types of perceptual stimuli, by global responses (G) 
and high detailed answers (D), the ratio is of 46% 
(G) of 53% (D), which is a solid reference to reality 
and thinking effective mechanisms associated with 
negative forms, in some situations: first board: “a 
black butterfly, fierce, which has horns” or fourth 
board: “a killer butterfly”, which means anxiety, 
fear. The subject organizes global responses (G) 
impressionist or syncretism, meaning responses that 
relate to all payments, are spontaneous, and based on 
specific sensory and younger children. If our subject’s 
case, from the viewpoint of perceptual-cognitive 
development phase is close to the stage of logic 
controller, the answers highlights certain immature 
of knowledge, these responses being infiltrated by the 
pressure of the primary emotions.

High detailed answers (D), relative to the total 
number of responses (7), being almost equal to the 
global responses (G), indicating the subject’s skills 
to discriminate concrete situations, being inclined 
towards efficiency tasks they have to fulfill.

Responses form (F), provide information about 
the processes of attention and concentration acuity 
of thought and give information on the ability of 
the subject to control the creative imagination from 
interference with his emotional reactions. Responses 
F + (5), compared to the F- (3) and the F + - (4) 
indicate through the proportions a sustained effort 
from the subject’s part to control reality against the 
primary pulsating pressure, indicating a conduct of 
socialization located in a delicate balance.

Movement responses (K), highlight in the first 
place the insertion of the subject in reality and the 
control that she has over hers production phantasmal. 
In the case of this protocol, the total number of 
replies K (4), insignificant only that as it related to 
the quality that she designates broach the subject’s 
social behavior and decreased ability to control ghosts 
that come from the unconscious. One single response 
K is extensive and it refers to a natural phenomenon, 
fourth board: “Two tornadoes, dust rising up, and 
coming from a village.” Other two answers K with 
respect to human persons are, one static, ninth board: 
“...a woman who sees her in the mirror” and one aims 
to position for a segment of the body, seventh board: 
“hands stacked” and the fourth extension response K 
refers to animals, eighth board: “...hamsters that have 

descended from a flower.”
Color C answers, rated FC,   C, CF, highlight the 

subject’s emotional reaction to the board and pure C 
responses are predominantly symptomatic in which 
the subject can not distinguish one form. In the case 
of our protocol, the subject elaborates three answers 
FC and one C, which indicates a high degree of 
emotional rigidity in approaching the content of the 
boards, trying to keep under control hers emotions, 
anxiety erupts into a single answer, to ninth board: 
“patchwork color”. Lack of emotional responsiveness 
to reactions adequacy or the inability to control 
emotions weaken the the quality of the processes of 
knowledge and adaptive behaviors in our subject.

Responses contents reflect “what the subject 
saw”. In the foreground appear answers with animal 
responses, which represents 69% of all responses and 
responses with human content, which represents 
23% of all responses; this report of 9A/3H raises the 
subject’s problem to invest in the relationship with 
the other, in a mature way as a retreat (regression) 
in an infant universe, inferior in terms of adaptive 
actual chronological age. Human responses, H, 
occurring in third board: “Two people, two girls 
.....” and ninth board: “two women or a woman who 
looks in the mirror” (favorite board she drew, figure 
4, stressing the need for the narcissistic side as well 
as the need of unification of the self ) are responses 
that may constitute the evidence of hers resources 
which the subject has to move from a relational and 
communication point of view, in a therapy program.

b) Emotional dynamics, strength of emotional 
control can reveal the ability of the subject to manage 
deep emotions leaving them to manifest in a adaptive 
way, without that they disrupt the processes of thinking 
relational demeanors and this through mechanisms 
that stabilize the emotions. Formal responses F, as 
those of motion K have a moderating role of affective 
dynamics. The type of intimate resonance, in our 
subject’s case, express labile affectivity, oriented towards 
the outside that by arranging relational behavior, 
within therapy may lead to a better adaptation. The 
presence of strong aggressive responses, with notes of 
anguish, first board: “A black butterfly, fierce, horned, 
has eyes”, second board:”...or a monster face”, fourth 
board: “a killer butterfly”, are the projection of the 
defense mechanisms of the ego - regressive type, the 
real response to a threatening, insecure.
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Summary of formal analysis:
Subject shows weakening knowing processes 

of cognition and affective, developing defense 
mechanisms, the regressive type of environmental 
pressures perceived as insecure and threatened. 
Adapting to social behavior is affected by the 
projection of the relating difficulties to each other, 
because of inadequate management of aggressive type 
of primary impulses.

Discussion: The analysis obtained by applying the 
Rorschach Test to a subject of latent age, who present 
behavioral disorders, predominantly reactive revealed 
not only aspects for the psychological disfunctionality 
on different levels of intra-psychic activity, but also 
emotional and cognitive resources, which could base 
on future therapeutic interventions, using role play 
techniques and homework, while engaging entourage 
of encouraging changes.

Annex 1
Try to fly on a smaller tree.
Maybe something happened.
He listened to his mother who told him to eat 

some grass.
That „someone” I think is an uncle or an aunt who 

they were very upset and have decided to leave and 
not return.

Maybe he is in a dark room and he is afraid of 
what they told him his friends or someone in the 
family (they scared him).

Maybe he met with his friends, which they had 
also elephants, by mistake, they did exchange, or 
maybe his trunk has broken.

If he loves his mother maybe he will give it with 
great pleasure, but if he don’t loves his mother, but 
hates her, doesn’t love her, he will not give her.

Maybe he came home from work, with his 

problems and is very angry because of this.
They will tell you three things: to change your 

clothes, to wash hands, face and where is needed 
because it is dirty and have some food.

Maybe he dreamed things which he doesn’t like or 
things said by relatives, friends, etc, to scare him.

Stefania – 10 years old
L. Duss’s Fables

Annex 2
Rorschach – Stefania, 10 years    

Board I -3”
1 A black 
butterfly,fierce has 
horns, has eyes.

D – horns
Dbl - eyes

D –A – F (-)
G

Board II -2”( Ro-
tate board  360*)
2.   A butterfly or 
a face of monster

Means red.
G   A   F   (+)
H   Fc       (-)

Board III – 4”
3.  Two people, 
two girls, a but-
terfly, a clock.

Show the two char-
acters.
D – central  - a clock

D H A Ob.
F +

Board IV – 3”
4. A giant but-
terfly.

The whole  board G A F (-)

Board  V – 2”
5. A bat. The whole board

G A F  (+)
( trivial )

Board VI – 6”
6.  A cat head 
wrapped in a 
bears fur.

D – up
D - down

D  A  F  (+/-)
Pseudo-
contaminated 
response

Board VII  - 15”
7.  Two tornadoes 
that come across 
a village, the dust 
are rises up.
8.  A butterfly 
with big wings.
9.  Stacked hands.

D  - up
D – middle
D –  sideways (for 
wings)
Detail

D – F(+/-) – 
K    Natural 
phenomenon
G – F (+) A
D – F (+)- Hd
Kp (  partially  
)

Board  VIII – 4”
10.  Two mon-
sters, hamsters 
that have de-
scended from a 
flower.

D –  sideways (color) D – Fc (+/-) – 
A - Kan

Board  IX – 8”
11.  Mixtures of 
colors.
12. (Rotate 
board  180*)  
Two women, or a 
woman who looks 
in the mirror.

Color ( C )
 Sectioning board
 (left/right)

C –  confused
D – F (+) – K 
– H 
( K- static )

Board X – 3”
13.  Some insects.

Do not differentiate 
details.

G – F (+/-) 
C – A 
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Elections:  board IX-„ For as the woman looks 
in the mirror.” (She draw–view fig. 4 – median line 
which sectioning the board is strongly underline).

Psychodram
R: 13 Type of perception : G –D – Dd Type of 

intimate resonances  – extratensiv
Fc: 3 ; Rc: 15 % ; C: 1; H: (3) – 23 % ; Hd: (1) ; A: 

(9) – 69 % ; G: (6) – 46%; D: (7) - 53%; F: (N=12) -92 %; 
F (+): (5) – 38%; F (+/-): (4) -30%; F (-): (3)  -23 %.

Annex 3
1.”I don’t know how to behave and I’m an obstacle 

between people and that is why I feel  to kill myself  
(to make myself hara-kiri). I have only one desire: to 
die and don’t overdrive me or I want that the people 
behave nicely. I say this in many ways: not to beat, not 
quarrel, not to talk ugly, etc, (desires)”

2.”My greatest anger is when someone beats me or 
don’t behave nicely (not only with me).”

Wishes and troubles - open answers
Annex 4
1. What do you think about most often?
2. You want to change? How?

Answers:
„I think most often to a very sad thing:  never 

going to change myself because I can’t do this  ... it’s 
too late.

Yes, I would like very much to exchange, better said, 
I wanted to exchange. When I wanted to exchange I 
knew I will succeed, but it was not so. Now, I want 
to change but I don’t succeed. I want to die and to 
rid the world of me, a devil and a hypocrite, because 
this is how I was considered by all the people and so 
I’ll be always considered. I want to be a girl how you 
consider your.

Annex 5
Role games, in which the child has been trained 

with enough enthusiasm.
The therapist played the role of Stefania, and she 

the role of Camelia (the housekeeper), of the mother 
and of the grandmother. All the characters were worn 
badly with her, pushing her, screaming her. Afterwards 
the girl proposed „to play better roles”. Camelia talks 
nice, mom the same, and Stefania wear nice, she have 
colleagues in visit. At the end of session Stefania 

embraces with the characters. Today she told me very 
mysterious what found in the closet at the parents 
„condoms” and as this thing has disappointed her. I 
explained that it is normal because her mother and 
her father form a couple and perhaps they decided 
not to have other children. In another session, she told 
me that she had read in a book about how children 
appear, topic what we have commented together.

                                      (Excepts from the session)
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