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Resumo

A família é o primeiro grupo do ser humano. Quando se trata do sistema familiar, é
fundamental se ter em mente que cada um de seus integrantes é único o que somente
reforça a premissa clássica da Teoria Sistêmica de que “o todo é maior do que a soma
das partes”. As famílias funcionam de forma a manterem seu equilíbrio homeostático,
evitando quaisquer mudanças. No entanto, esta busca constante pela homeostase pode
fazer  com que as  famílias  reforcem comportamentos  disfuncionais,  desde  que  estes
representem uma constante em sua estrutura. Assim, quando um de seus membros busca
padrões mais saudáveis de funcionamento, este cria um desequilíbrio neste sistema, o
que  gerará  conflitos.  A  partir  do  entendimento  sistêmico,  os  conflitos  não  são
indesejáveis. Indesejável, então, é a falta de resolução destes conflitos. A comunicação é
uma habilidade inerente do homem e mostra-se presente através de gestos e olhares. Na
temática dos conflitos familiares e de suas resoluções, muitos estudos científicos têm
sido realizados,  especialmente no campo da infância  e da adolescência.  Nesta linha,
surge  o  Teste  de  Apercepção  Familiar  (FAT),  instrumento  projetivo  aperceptivo
sistêmico. Ele possibilita colher dados sobre estrutura e funcionamento familiar, a partir
da  percepção  de  um  de  seus  membros.  É  constituído  por  21  lâminas  com  cenas
familiares. O examinando deve contar uma história para cada uma delas. É indicado a
crianças  e  adolescentes,  com idades  entre  seis  e  quinze  anos.  Por ser originalmente
americano,  é  necessário  que  o  mesmo  passe  por  estudos  de  adaptação  à  realidade
brasileira  antes  de  ser  comercializado  no  país.  Já  foram  publicados  estudos  de
fidedignidade entre avaliadores, de validade de conteúdo e de respostas populares do
instrumento. O presente trabalho tem como objetivo retratar o estudo de evidência de
validade com base na estrutura interna do Sistema de Categorização de Respostas do
FAT.  Para  tanto  será  operacionalizado  uma  análise  fatorial  exploratória,  por
componentes  principais  e  rotação varimax.  A amostra  total  ficou composta  por 451
crianças e adolescentes, divididas em dois grupos, um não clínico (329 participantes) e
outro  clínico  psiquiátrico  (122  sujeitos).  Esta  amostra  clínica  dividiu-se  em  cinco
subgrupos, conforme hipótese diagnóstica. Foi possível chegar a cinco fatores, que se
agruparam  de  forma  teoricamente  coerente.  Com  base  nos  achados,  foi  possível
identificar que o FAT apresenta qualidades psicométricas adequadas no que diz respeito
à validade com base na estrutura interna do teste.
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