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O Teste das Fábulas é um instrumento projetivo para avaliar o desenvolvimento de crianças 

de três a 10 anos. Em instrumentos projetivos, um conceito importante é o de respostas 

populares (RP), que permitem ao avaliador analisar se a criança está adaptada ou não àquilo 

que se espera dela em relação ao seu grupo de pares (crianças do mesmo sexo e idade), ou 

seja: a criança está com outros aspectos semelhantes de socialização. Para ser considerada RP, 

respostas com semelhança semântica devem aparecer em 1/3 ou 1/4 do total de respostas 

dadas por uma amostra em cada lâmina de um instrumento projetivo. O objetivo da 

investigação foi identificar as respostas populares em um grupo de 70 meninos e meninas com 

idades entre seis a 10 anos. A pesquisa realizada se caracteriza como quantitativa descritiva 

(levantamento e medida de correlação), em pesquisa documental. A amostra foi composta 

pelos protocolos de 42,9% meninos e 57,1% meninas; são 14 meninos de seis a sete anos e 

16, de oito a 10 anos; e 17 meninas de seis a sete anos e 23, de oito a 10 anos. As respostas de 

cada protocolo para cada lâmina de todas as crianças foram colocadas em um banco de dados, 

através do que, via análise de conteúdos, foram classificadas por semelhanças semânticas por 

dois juízes (a bolsista e uma auxiliar de pesquisa), que discutiram dúvidas para chegar a um 

consenso. Das 10 lâminas, foram excluídas da análise as lâminas 4, 5, 9 e 10, porque, sendo 

catárticas apresentam conteúdos idiossincrasias. Em relação às RP, as mesmas se apresentam 

da seguinte maneira: F1 – RP de tipo Passiva - 35,7% e RP Ativa - 44,2%; F2- RP de tipo 

Triste- 34,2% e RP tipo Rejeição- 27,1%; F3- RP de tipo Obediência- 52,8% e RP 

Desobediência- 22,0%; F6- RP de tipo Crescimento- 42,8%; F7- RP de tipo Vai dar- 50% e 

Não vai dar- 48,5%; F8- RP de tipo Rejeição- 30%, RP Não avisaram- 25,7% e RP 

Relacionada ao passeio- 25,7%. Em comparação com o manual do teste, publicado em 1993, 

algumas RP se mantém, mas outras se modificaram. Isso pode ser resultado de diferentes 
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amostras e de seu tamanho, mas também pode ser uma reação nova das crianças passados 

quase 20 anos da publicação do instrumento. Portanto, quanto mais estudos forem 

desenvolvidos a respeito do Teste das Fábulas, mais brevemente o mesmo poderá ser 

submetido à avaliação do Conselho Federal de Psicologia para que possa voltar a ser utilizado 

em avaliação psicológica e não somente em pesquisa.  

 

 
 
 
 
 

 
 


