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RESUMO 

 

Os requisitos de fidedignidade e validade são fundamentais de serem avaliados 

nos testes projetivos. Outro conceito utilizado nos testes projetivos, como o Método de 

Rorschach, Teste Aperceptivo Temático (TAT), Teste das Fábulas, Teste Aperceptivo 

Infantil (CAT), Teste Aperceptivo Familiar (FAT) é o de respostas populares. A 

resposta popular é uma medida de concordância social, representando a opinião que 

determinado sujeito compartilha com seu grupo de referência. Contando que as 

respostas populares são eliciadas por estímulos, como borrões de tinta no Método de 

Rorschach, como figuras no TAT, no CAT e no FAT e como figuras e histórias no 

Teste das Fábulas, é importante entender porque certas respostas se tornam 

suficientemente freqüentes para serem consideradas populares. Para que uma pessoa 

possa ser considerada ajustada no convívio social, 25% de suas respostas devem ser 

populares. Para a definição deste tipo de resposta, a maioria dos autores utiliza a razão 

de 1/3, o que equivale a uma resposta em cada três, correspondendo a 33,3% dos 

sujeitos verbalizando o mesmo conteúdo para a mesma questão. Outros adotam a razão 

de 1/4 ou de 1/6. Em relação ao significado das respostas populares, há consenso entre 

pesquisadores, que elas referem a capacidade que a pessoa tem de perceber o mesmo 

que a maioria das pessoas que pertencem ao seu grupo de referência, e podem ser 

interpretadas como um termômetro para o ajustamento e a capacidade da pessoa de se 

adaptar e de resolver seus problemas e tarefas, ou como a forma com que ela se 

organiza no contexto geral. 

Este estudo objetiva identificar, por sexo e idade, respostas populares em crianças 

de 6 a 11 anos, nas verbalizações aos 21 cartões do Teste de Contos de Fadas (TCF). 

Foi possível estruturar até o momento uma amostra de 650 crianças de Porto Alegre, 

São Paulo e Goiânia. Os instrumentos foram: Ficha Sóciodemográfica, Raven e TCF. 

Para caracterizar a amostra, está sendo utilizada estatística descritiva. Foram analisadas 

as verbalizações das primeiras 400 crianças e foram identificados conteúdos que foram 

codificados em categorias. Depois de definidas as unidades de significado e categorias 

finais apntou-se a presença ou não de resposta popular. As respostas das 400 crianças 



foram tabuladas e calculadas freqüências/porcentagens, chegando-se à resposta popular 

para cada cartão, dados que serão apresentados em tabelas. Resposta popular é aquela 

que, com conteúdo idêntico, é dada uma vez a cada três sujeitos. 


