RATC-2 – Roberts Apperception Test for Children - 2nd edition
Prova que se baseia em 16 gravuras, que representam situações sociais quotidianas
(existe uma versão para raparigas e outra para rapazes). Para cada gravura é pedido
à(ao) criança/adolescente que conte uma história (com princípio, meio e fim). As duas
primeiras gravuras são acompanhadas por um conjunto de questões estruturadas, que
são utilizadas para encorajar o sujeito a contar uma história relativamente completa.
Ao longo de todo este processo é dada bastante relevância aos sentimentos das
personagens.
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Descrição
A administração do Roberts-2 permite obter informação sobre:
•
•
•
•
•

Recursos disponíveis – diz respeito aos recursos que os sujeitos têm à sua disposição para lidar com
situações problemáticas ou que envolvem sentimentos (inclui escalas como Apoio, Confiança nos
Outros, Estabelecer limites, etc.).
Identificação de problemas – diz respeito às competências desenvolvidas pelos sujeitos para a
identificação de problemas (inclui escalas como Reconhecimento, Clarificação, Definição, etc.).
Resolução de problemas – diz respeito às competências desenvolvidas pelos sujeitos para a resolução
de problemas (inclui escalas como Resolução construtiva, etc.)
Emoções – diz respeito às emoções referenciadas (inclui escalas como Ansiedade, Agressividade, etc.).
Resultado/Consequência – diz respeito à forma como os sujeitos finalizam as histórias e de que forma
isso reflecte a sua maturidade em cada uma das áreas referidas anteriormente (inclui escalas como Não
Adaptativo, Irrealista, etc.).

O teste apresenta ainda dois indicadores de resposta: respostas atípicas e respostas infrequentes.
Para uma melhor compreensão e utilização do teste, o kit completo inclui um manual com estudos de caso.
Normas

Correcção

Material
O teste Roberts-2 é constituído pelo seguinte material:
•
•
•
•

Manual Técnico
Manual com Estudos de Caso
Protocolo para Cotação
Pranchas com Gravuras (12 pranchas para raparigas, 12 pranchas para rapazes e 3 pranchas comuns)

Subprodutos

EDIPSICO – edições e investigação em psicologia, lda.

http://www.edipsico.pt

