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Resumo 

 

Este estudo integra o projeto maior de Adaptação Brasileira do Teste dos Contos de 

Fadas-TCF. Objetiva verificar evidências de validade com base na estrutura interna (análise 

fatorial) e na relação com outras variáveis externas (critério). O TCF é um instrumento 

projetivo organizado na Grécia, para crianças entre 6 e 11 anos, composto por 21 desenhos de 

personagens oriundos de contos de fadas populares. Até o momento foi estruturada uma 

amostra de 482 crianças, que frequentavam escolas públicas/privadas e instituições de saúde e 

proteção infantil (grupo clínico): 30/Diabetes Mellitus, 28/Transtorno Depressivo, 

23/Transtorno de Conduta, 31/TDAH, 23/Transtornos da Aprendizagem e 32/vítimas de 

abuso sexual intrafamiliar. Os instrumentos foram: Ficha de Dados Sócio-demográficos, Teste 

Matrizes Progressivas Coloridas de Raven, CBCL e TCF. As informações foram organizadas 

em banco de dados, e após a administração do TCF os protocolos foram 

analisados/classificados com base nas 30 variáveis do Sistema de Categorização de Respostas. 

Até o momento foram realizados os primeiros cálculos para identificar evidência de 

validade/estrutura interna/análise fatorial exploratória (por componentes principais e rotação 

varimax) das respostas do teste. Após analisadas as soluções fatoriais obtidas, a solução com 

7 fatores mostrou-se a mais pertinente em termos de intercorrelações de variáveis e com 

características psicométricas adequadas, explicando 25% da variância total. Os fatores  são: 1-

Ansiedade; 2-Necessidade de Afeto/Aspectos Depressivos; 3-Necessidade de Proteção frente 

ao Dano; 4-Insegurança/Afirmação; 5-Necessidades Concretas; 6-Agressão e Defesa, e 7-

Ambivalência. Utilizando-se a ANOVA (validade critério) percebeu-se que o Fator 6 foi o 

único que não apresentou diferença entre as médias dos grupos amostrais (p<.345). Na análise 

multivariada identificou-se uma diferença altamente significativa entre os subgrupos. O grupo 
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da população geral diferenciou-se em nível significativo de todos os outros subgrupos 

clínicos, exceto do subgrupo de crianças com diabetes. A análise de Regressão Logística 

mostrou que o modelo testado prevê com sucesso 71,3% dos casos do grupo amostral de 

crianças da população geral e de crianças com diabetes e 64,2% dos casos do grupo que inclui 

as crianças dos outros subgrupos amostrais. Com todos estes dados o TCF se mostrou como 

um instrumento válido para identificar características dinâmicas de personalidade de crianças. 


