
I- INTRODUÇÃO 

 

 Ia – O QUE É UMA ESCALA. PROCESSO DE VALIDAÇÃO 

 

 Uma escala é um tipo de teste que se propõe a medir determinadas características ou 

traços conhecidos, pré-determinados (Hogan, T.P., 2006; Morales, N.M.O., 2007). Estas 

características descrevem aspectos potencialmente importantes das pessoas, sendo que as 

diferenças entre os indivíduos servirão para sua avaliação e discriminação. Assim, um teste 

sempre pressupõe a possibilidade de quantificação destas variáveis, que deverão ter algum 

grau de estabilidade ao longo do tempo, além de evidente correlação com os comportamentos 

que, de fato, serão os objetos passíveis de observação e questionamento, nas situações 

cotidianas das pessoas. 

 Três questões fundamentais estão envolvidas acerca de um teste. Primeiro, a questão 

da fidedignidade, ou seja, a estabilidade dos escores do teste ao longo do tempo. Em 

segundo lugar, a validade deste teste, ou seja, o que ele está de fato mensurando e, em 

terceiro lugar, as questões relacionadas à utilização de normas, que se baseiam nos escores 

de grandes grupos de indivíduos que já fizeram o teste (Hogan, T.P., 2006).  

 Com a finalidade de esclarecimento para este estudo, apresentamos, a seguir, 

questões relacionadas ao conceito de validade desta escala. 

 

 A definição de validade (Hogan, T.P., 2006) é: “o grau em que um teste de fato 

mensura aquilo a que se propõe mensurar”. Precisamente não devemos falar em validade de 

um teste, mas sim validade de seus escores. Também quando pensamos em validade, 
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devemos pensar numa questão de gradação, ou seja, qual a força e em que grau um 

determinado teste é válido. Portanto, o objetivo de um estudo de validação é saber se um 

determinado teste é suficientemente “forte” para mensurar determinada variável e não 

simplesmente aceitá-lo ou refutá-lo como válido. Ou ainda, em que grau os escores de 

determinado teste são válidos para determinar o que ele de fato pretende estudar. 

 A avaliação da validade abrange os seguintes aspectos (Hogan, T.P., 2006; Dancey, 

C.P.; Reidy, J., 2006; Menezes, P.R., 1998): 

 Validade de Face: avalia o quanto um teste “parece” medir aquilo a que se propõe. É 

uma espécie de inspeção de um teste pelo examinador, associado à percepção dos 

respondedores do teste, de que aquelas perguntas se referem de fato ao construto 

teórico que se pretende avaliar. Ela nunca poderá substituir, entretanto, a validade 

empiricamente demonstrada.  

 Validade do Conteúdo: trata da relação entre o conteúdo de um teste e um domínio 

bem definido de conhecimento ou de comportamento. Esta validade pretende 

determinar se o conteúdo do teste cobre todos os conteúdos do domínio. Ela tem duas 

principais aplicações: os testes de proficiência em educação e testes aplicados a 

candidatos a um emprego.  

 Validade relacionada ao Critério: tenta estabelecer a relação entre o desempenho no 

teste e algum outro critério, ou seja, avalia o quanto o instrumento se relaciona com um 

critério universalmente aceito (“padrão ouro”). Os dois contextos gerais da validade de 

critério são a validade preditiva, que tenta predizer a condição futura do examinando 

quanto a algum critério e a validade concorrente, que investiga a concordância entre o 

desempenho em um teste e uma condição concorrente em alguma outra variável. 
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 Validade Consequencial: relaciona o teste às conseqüências de suas utilizações e 

interpretações, conseqüências tanto desejadas quanto não desejadas. 

 Validade do Construto: abrange métodos que tentam apoiar a proposição de que o 

teste está de fato mensurando o construto em questão. Estes métodos 

compreenderiam principalmente a análise da estrutura interna do teste, ou seja, sua 

consistência interna e a análise fatorial. Por consistência interna entendemos a força 

com que o teste está de fato mensurando o construto ao qual se propõe, calculada pelo 

coeficiente alpha (Alpha de Cronbach), enquanto que a análise fatorial é um grupo de 

técnicas estatísticas que lidam com padrões de correlações. É uma análise 

fundamental para testes que lidem com inteligência ou personalidade, permitindo ao 

pesquisador determinar a validade de cada questão que compõe o construto. Esta 

análise é bastante complexa e geralmente feita através de pacotes estatísticos, tais 

como o SPSS para Windows. 
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 Ib – PERSONALIDADE E DESENVOLVIMENTO 

 

O desenvolvimento da personalidade é um tema que sempre chamou a atenção de 

vários estudiosos da área. Quais são as porções inatas e adquiridas ambientalmente e que, 

ao longo do tempo, serão definidoras da nossa personalidade? Existem características que já 

se apresentam na primeira infância e se mantém ao longo da vida, sendo traços marcantes de 

determinada pessoa? Especificamente, o que quer dizer personalidade? 

Segundo Henry Ey, a construção de nossa personalidade não pode estar contida 

somente nas moléculas materiais do nosso corpo ou nos circuitos funcionais do nosso 

aparelho neurônico cerebral. Ela depende do nosso corpo e da nossa história (Ey, H. e cols, 

S/d). 

Inúmeras são as teorias que tentam definir o que seria a personalidade ou, mais 

especificamente, quais seriam suas unidades fundamentais. Freud (1856 – 1939) levava em 

conta a dinâmica psíquica individual e propunha que forças psicológicas inconscientes 

originadas na infância seriam capazes de afetar poderosamente o pensamento e o 

comportamento humanos, perdurando durante toda a vida do indivíduo. Jung (1875 – 1961), 

também achava que o inconsciente tinha este papel predominante, com a diferença de que, 

ao invés da libido, as dimensões da energia psíquica seriam de caráter mais espiritual. 

Erikson (1902 – 1994) formula uma teoria psicossocial como organizadora da personalidade, 

onde padrões específicos de educação das crianças e as instituições da sociedade na qual 

está inserida exercerão fortes influências na maneira pela qual ela será capaz de resolver 

seus conflitos na vida adulta. Skinner (1904 – 1990) cria o behaviorismo radical, onde admite 

que as causas do comportamento humano são sempre externas, ou seja, o que difere os 
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indivíduos são as diferenças de reforços em sua história. Todos estes exemplos tentam na 

verdade estruturar um pensamento que consiga definir o que há em nós que se mantém ao 

longo de nossas vidas e nos define psicologicamente (Cloninger, S., 1999). 

 Estudando mais profundamente o tema dos Transtornos de Personalidade, Kurt 

Schneider (1948) define primeiramente o termo personalidade como sendo o “conjunto de 

sentimentos e valores de um homem, suas tendências psíquicas e sua volição. Estão aqui 

excluídas as tendências corporais e os aspectos da inteligência.” Ele “divide”, assim, o ser 

psíquico em 3 partes: a inteligência, a personalidade e o conjunto de sentimentos e instintos 

corporais ou vitais, que, obviamente, se relacionam recíproca e intimamente, inter-

dependentes desde o seu desenvolvimento. 

Muitos pesquisadores estudam o desenvolvimento da personalidade e seus desvios, 

postulando diferentes teorias. Fonseca e cols. (1995) por exemplo, trabalharam com os 

modelos de Eysenck e Gray para comparar jovens delinqüentes e jovens normais, através dos 

parâmetros propostos por estas teorias, quais seriam: extroversão, neuroticismo e 

psicoticismo no modelo de Eysenck e sistemas de inibição comportamental e de aproximação 

comportamental, no de Gray. Suas hipóteses iniciais eram as de que, na população de jovens 

delinqüentes, altos níveis de extroversão pudessem proporcionar-lhes maiores dificuldades no 

controle de comportamentos anti-sociais; escores elevados de neuroticismo poderiam explicar 

a delinqüência atuada através da ansiedade que impulsiona para agir e, altos índices de 

psicoticismo confeririam grande tendência à delinqüência por sua reduzida sensibilidade aos 

sentimentos alheios. Também através da teoria de Gray, tentaram estabelecer se haveria 

algum padrão de proporção entre os sistemas inibitório, caracterizado por sentimentos de 
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maior susceptibilidade à punição e à frustração, e o de aproximação, mais susceptível à 

recompensa e a não-punição.       

Este é um modelo de pensamento que tem instigado muitos grupos de pesquisa, que 

então postulam a existência de fatores temperamentais universais, que determinariam a 

personalidade do indivíduo de acordo com suas proporções. Kernberg e cols. (2003), por 

exemplo, trabalhando com crianças, descrevem cinco fatores temperamentais que poderiam 

predizer seu tipo de personalidade. Estes seriam o neuroticismo: nível típico de ajustamento 

emocional do indivíduo; a extroversão: necessidade de estimulação do indivíduo, seu estilo 

de interação interpessoal e sua experiência de prazer; a abertura: curiosidade do indivíduo e 

sua busca por novidades; a amabilidade: a forma como os indivíduos se relacionam uns com 

os outros e a consciência: organização e persistência do indivíduo quando persegue um 

objetivo. 

Este modo de estruturar o estudo da personalidade é chamado modelo dimensional. 

Preocupa-se em descrever as dimensões apresentadas pela personalidade dos indivíduos, 

bem como definir em que proporções as mesmas se apresentam. Faz-lhe o contraponto o 

modelo categorial (Schneider, 1948; DSM-IV, 1995), cujo objetivo é classificar os indivíduos 

em grupos diferentes de personalidade ou de Transtornos de Personalidade, de acordo com a 

presença ou não de determinadas características. 

O modelo de personalidade que adotaremos para os fins deste estudo será o modelo 

dimensional de Cloninger. Ele foi escolhido por ser um modelo que trabalhará não com 

categorização, mas com descrição de proporções entre traços de personalidade. Na 

população infantil, este pensamento se adéqua melhor ao processo de desenvolvimento, não 
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determinando quadros fechados mas sim tendências, que poderão inclusive, ser trabalhadas 

em busca de um desenvolvimento emocional mais saudável. 

Esta questão da proporção na constituição humana não é recente. Todo o corpus 

Hipocrático-Galênico trazia a idéia da “correta proporção”, que seria um equilíbrio de forças 

internas fundamental para um adequado funcionamento do organismo. No caso da saúde 

mental, a idéia era de que as relações de proporção entre um elemento de personalidade com 

os demais e com os fatores externos seriam essenciais para a caracterização da 

individualidade pessoal. Não era tão importante classificar os elementos isolados como 

normais ou anormais, mas sim verificar como se harmonizavam entre si (Blankenburg, W., 

1982). 

Todas as teorias que tratam do desenvolvimento da personalidade apóiam-se sempre 

sobre dois aspectos fundamentais, ou seja, os fatores inatos e os fatores adquiridos. As 

abordagens biológicas procuram marcadores genéticos de fatores inatos da personalidade – o 

temperamento, enquanto as abordagens relacionadas aos fatores adquiridos apontarão a 

aprendizagem da criança nas suas relações com o meio como o estruturante maior de sua 

individualidade (Bee, 1996). Embora não nos seja possível separar estes dois elementos na 

análise de um determinado indivíduo, sabemos que sua constituição advém da interação entre 

eles (Amaro, J.W.F., 1994; Cloninger, S.C.; 1999; Livesley e cols., 1993; Ono e cols., 1999; 

Tellegen e cols., 1988). 

A teoria psico-biológica de Cloninger contempla este pensamento, trazendo os 

substratos biológico e ambiental como alicerces fundamentais na constituição da 

personalidade, o que corrobora todo o pensamento das últimas décadas sobre as definições e 

os estudos da personalidade.  
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 Sendo a criança um ser em desenvolvimento, o estágio em que se encontra 

determinará seu grau de entendimento do mundo e de si própria. A obtenção de informações 

dadas pela própria criança deverá respeitar, necessariamente, esta condição. Quando 

fazemos uma pergunta à determinada criança, devemos ter a certeza de que a formulamos de 

uma maneira adequada para seu entendimento. 

 Utilizando a teoria de Jean Piaget (Piaget e cols, 2001), podemos compreender que as 

crianças demonstrarão crescentes complexidades de pensamento ao longo de sua evolução, 

que interferirão diretamente na maneira como pensam e compreendem o mundo. Os bebês 

iniciam o desenvolvimento de suas habilidades senso-perceptivas e é fundamentalmente com 

estas que se relacionarão com o ambiente externo e consigo próprios. À medida que crescem, 

adquirirão a linguagem e a função imitativa, demonstrando a inauguração da capacidade de 

representação mental. A partir dos 6 anos, a criança passa a conseguir realizar operações 

mentais baseadas na realidade concreta e somente na pré-adolescência (10 – 11 anos) seu 

pensamento adquire a habilidade hipotético-dedutiva, trabalhando com formas bastante 

complexas de abstração. 

 A maneira como concebe o mundo estará diretamente relacionada com as crenças e os 

valores que cada criança absorve para si. E cada etapa de seu desenvolvimento interferirá 

diretamente nisso.  

Pensando-se na formação da personalidade como sendo um produto direto da 

interação de fatores inatos com o meio, podemos perceber que desenvolvimento e 

personalidade estão sempre intimamente ligados.  
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Ic – A TEORIA DE PERSONALIDADE DE CLONINGER 

 

No modelo dimensional desenvolvido por Cloninger, o autor propõe que a 

personalidade é constituída de dimensões de temperamento e caráter. O temperamento 

corresponde a porção mais inata e geneticamente determinada da personalidade, sendo 

dividido em quatro traços: busca de novidades, evitação de danos, dependência de 

recompensa e persistência, que foram agrupados após os estudos dos autores terem 

demonstrado que estas quatro características foram as que mais envolveram respostas 

automáticas e pré-conceituais ao estímulo percebido, presumivelmente refletindo tendências 

herdadas no processamento da informação pelo sistema de memória perceptual. O caráter 

seria a porção da personalidade que recebe influência direta do meio para o seu 

desenvolvimento. Compreenderia os traços: auto-diretividade, cooperatividade e auto-

transcendência, que seriam os fatores de personalidade baseados nas diferenças na auto-

concepção e construídos ao longo da vida do indivíduo (Cloninger e cols., 1993). Após 

desenvolver o modelo, os pesquisadores adequaram o instrumento para a população infantil, 

postulando que já na infância poderíamos detectar tais traços de temperamento e caráter. 

Assim, primeiro estudaram escolares de 9 a 13 anos (Luby and cols., 1999) e, posteriormente 

crianças menores, de 2 a 5 anos (Constantino e cols., 2002).  

Cloninger (1987), em seu modelo psicobiológico, postula que os traços de 

temperamento apresentam correlação direta com respostas primitivas à estímulos básicos 

como novidade, punição e recompensa. Eles estariam mais estritamente ligados com 

determinadas áreas cerebrais e circuitaria neuronal. Assim por exemplo, a dimensão busca de 

novidades estaria supostamente envolvida com as áreas de “incentivo” cerebral, ligadas às 
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vias dopaminérgicas nas projeções para as áreas nigroestriatal, mesolímbica e mesofrontal. 

Lesões das vias dopaminérgicas nestas regiões desencadeiam, em mamíferos, um 

comportamento de negligência quanto a estímulos ambientais de novidade. Agonistas 

dopaminérgicos como cocaína, anfetamina e álcool levam à comportamentos de ativação, 

enquanto que antagonistas dopaminérgicos como o haloperidol, reduzem o comportamento 

exploratório, gerando anedonia. 

 A dimensão evitação de danos supostamente refletiria variações nas áreas de 

“punição” cerebral, ou sistema comportamental inibitório, que inclui o sistema septo-

hipocampal, projeções serotoninérgicas do núcleo da rafe ao tronco cerebral e sistema límbico 

e projeções colinérgicas ao neocortex frontal. Frente a um novo estímulo que apresente 

poucos sinais de recompensa ou alta chance de punição, estas projeções colinérgicas 

excitam o córtex frontal e estimulam a liberação de hormônios do stress, como a corticotrofina 

e o cortisol. Medicações ansiolíticas como os benzodiazepínicos desinibem o 

condicionamento de evitação através da inibição de vias gama-aminobutigérgicas dos 

neurônios serotoninérgicos originários do núcleo dorsal da rafe. 

 A hipótese neuroquímica para a dimensão dependência de recompensa é que esta 

seria neuromodulada pelas vias noradrenérgicas, que se localizam principalmente no locus 

ceruleus, ascendendo na ponte e se projetando no hipotálamo e sistema límbico, incluindo 

amigdala, septum e formação hipocampal, ramificando-se para todo o neocórtex. Em 

humanos, reduções por curto período da liberação de noradrenalina, através da infusão aguda 

de clonidina (agonista alfa2) pré-sináptica, impedem a aprendizagem associativa, 

principalmente para novas associações. Indivíduos com boa sensibilidade à noradrenalina 

mais comumente respondem a sentimentos sociais e persistem com o comportamento de 
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busca de recompensa mesmo quando frustrados, diferente daqueles com baixa sensibilidade 

das vias noradrenérgicas, que mais rapidamente interrompem uma atividade que não lhes 

esteja mais gratificando (Cloninger, 1987). 

 Através de seus estudos com famílias, com pares de gêmeos, estudos longitudinais do 

desenvolvimento, além dos estudos neurofarmacológicos e neurocomportamentais da 

aprendizagem o autor postula que estes traços de temperamento são herdados e transmitidos 

de maneira independente entre eles. Posteriormente, esse modelo foi ampliado, com mais 4 

dimensões: persistência, auto-diretividade, auto-cooperatividade e auto-transcendência (estas 

três últimas, dimensões de caráter). A persistência foi originalmente pensada como sendo 

parte da dependência de recompensa. Um grande estudo com gêmeos demonstrou que estas 

variáveis eram independentes (Cloninger e cols., 1993). 

 Quanto às dimensões de caráter, estas foram postuladas com base nas observações 

dos comportamentos adaptativos demonstrados pelos indivíduos dos estudos e que não 

estavam correlacionados aos traços de temperamento, tais como cooperação social, 

responsabilidade, auto-consideração, liderança, etc. 

 Numa aplicação prática deste modelo, o autor sugere que os subtipos de Transtornos 

de Personalidade possam ser definidos em termos de temperamento, enquanto que a 

presença ou ausência de um Transtorno de Personalidade possa ser definido pelas 

dimensões de caráter (Cloninger e cols., 1993). 

 

Embora estas correlações entre comportamento e neuroquímica cerebral sejam 

bastante controversas e não promovam um consenso entre os estudiosos da área, a teoria 

psico-biológica de Cloninger é bastante útil para a tentativa de entendimento do 
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desenvolvimento da personalidade infantil. Muitos estudos utilizando esta teoria demonstram 

que as proporções entre os traços determinam riscos aumentados para desenvolvimento de 

quadros psicopatológicos na vida adulta, como por exemplo, abuso e dependência de 

substâncias. Em seu estudo prospectivo, Cloninger e cols (1988) avaliaram uma amostra de 

crianças suecas aos 11 anos de idade e posteriormente aos 27 anos. A presença de alta 

busca de novidades associada à baixa evitação de danos na infância foi o mais forte preditor 

de início precoce de abuso de álcool na vida adulta. Este risco variou de 4 a 75%, 

dependendo da composição dos traços encontrada nas crianças.      

Assim, o presente trabalho se propõe a ser um estudo preliminar de validade da escala 

desenvolvida pelo autor para acessar estes traços de temperamento e caráter em crianças 

brasileiras de determinada região do Estado de São Paulo, que tenham entre 9 e 13 anos de 

idade e propor então uma versão adaptada para a língua portuguesa. Esta adaptação servirá 

de ponto de partida para futuros trabalhos que busquem estudar a teoria desenvolvida por 

Cloninger, aqui no Brasil. 
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II - MATERIAL E MÉTODOS  

 

IIa – INSTRUMENTOS 

 

A partir de sua teoria, Cloninger e sua equipe estruturaram o TCI (Temperament and 

Character Inventory) para acessar estas categorias de traços de personalidade na população 

adulta, inventário este que já foi inclusive traduzido e validado no Brasil (Fuentes e cols., 

2000). A partir daí, diversos trabalhos utilizando este instrumento demonstraram ser ele um 

método confiável e válido para o estudo das referidas categorias dimensionais da 

personalidade em populações de adultos (Fossati e cols., 2007). Também outros 

pesquisadores passaram a estudar as correlações entre a presença ou não de determinado 

traço com categorias de Transtornos de Personalidade, descritas nas versões do DSM (De 

Fruyt e cols., 2006; Svrakic e cols., 1993). Dando seguimento aos estudos com esta teoria, o 

grupo de pesquisadores passou a desenvolver uma versão do instrumento para a população 

infantil – o JTCI. 

O Inventário Junior de Temperamento e Caráter de Cloninger (JTCI – vide anexo I) é 

um instrumento composto por 128 itens, auto-aplicável e adaptado para crianças entre 9 e 13 

anos (Luby e cols, 1999). Suas questões se referem a 4 traços de Temperamento (busca de 

novidades, evitação de danos, dependência de recompensa e persistência) e  3 traços de 

caráter (auto-diretividade, cooperatividade e auto-transcendência), buscando assim delinear 

um perfil de traços de personalidade do indivíduo. Para cada questão, existem cinco 

alternativas possíveis (falso – quase sempre falso – não consigo decidir – quase sempre 

verdadeiro – verdadeiro). 
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Passaremos a descrever cada traço: 

 BUSCA DE NOVIDADES – este traço é composto pelas dimensões: 

o Excitabilidade exploratória – característica que determinados indivíduos têm 

perante o novo: são curiosos; a exploração do ambiente os instiga. As 6 

questões que se relacionam a este sub-domínio são: 

 20 – Eu gosto de tentar novos jeitos de fazer as coisas (mesmo que os 

velhos “jeitos” funcionem bem).   

 22 – Quando eu me acostumo com uma coisa, eu não gosto de mudar. 

 48 – Eu não me importo de fazer coisas perigosas se elas forem 

divertidas. 

 52 – Eu acho que jogos de tabuleiro (como jogo de damas ou Banco 

Imobiliário) são chatos. 

 64 – Eu geralmente digo “sim” se alguém me desafia a fazer alguma 

coisa. 

 91 – É divertido ser o líder de um grupo. 

o Impulsividade: caracteriza-se como um comprometimento das fases do ato 

volitivo, ou seja, pessoas impulsivas são aquelas que não ponderam para agir; 

partem direto da intenção para a execução. (Dalgalarrondo, 2000). Sete 

questões compõem este traço: 

 6 – Algumas vezes eu ajo antes de pensar ao invés de pensar antes de 

agir. 

 17 – Eu odeio esperar por coisas que eu quero. 

 18 – Eu não gosto de esperar antes de tomar decisões. 
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 47 – Eu gosto de primeiro pensar sobre o que vou fazer antes de fazê-lo. 

 83 – Eu não me importo de ter que esperar a minha vez. 

 88 – Algumas vezes eu sou “mandão”. 

 94 – Eu sempre investigo com os outros antes de tentar algo. 

o Extravagância / Excentricidade; refere-se a quem se afasta do habitual; quem é 

original, único ou também quem gasta em excesso. No instrumento em questão, 

refere-se à característica de determinados indivíduos de não medirem esforços 

para obtenção de prazer imediato, em detrimento das outras pessoas ou de algo 

planejado e prorrogado para o futuro. As 4 questões deste sub-domínio são: 

 10 – Eu gosto de gastar muito dinheiro comigo mesmo (a). 

 14 – Eu gostaria de ter roupas melhores que as dos meus amigos. 

 21 – Eu gosto de guardar dinheiro ao invés de gastá-lo imediatamente. 

 96 – Se alguém me desse 200,00 reais de aniversário, eu gastaria tudo 

com brinquedos e jogos pra mim mesmo. 

o Afinidade em Provocar Desordem/ quem é Desordeiro: Refere-se à tendência de 

determinados indivíduos em não se submeterem a regras. As 6 questões aqui 

envolvidas são: 

 7 – Eu consigo fazer as outras crianças acreditarem nas minhas histórias 

(verdadeiras ou falsas!). 

 28 – Eu me divirto “pregando peças” em outras crianças. 

 79 – Algumas vezes, pequenas coisas me deixam estressado ou bravo. 

 86 – Eu me esforço ao máximo para seguir as regras. 
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 116 – Eu gosto quando crianças/ adolescentes podem fazer qualquer 

coisa que eles queiram (sem regras). 

 118 – Eu fico bravo facilmente. 

 

 EVITAÇÃO DE DANOS: composto por: 

o Ansiedade Antecipatória: caracteriza a capacidade de determinados indivíduos 

em se antecipar aos fatos ainda não ocorridos, “prevendo” e se prevenindo de 

possíveis conseqüências danosas, porém numa intensidade exagerada, que 

causa sofrimento. Cinco questões compõem este item: 

 87 – Eu fico envergonhado quando eu erro alguma coisa. 

 101 - Eu não tenho muita esperança para o futuro. 

 108 - Algumas vezes eu não faço coisas que eu gostaria de fazer por 

estar muito nervoso. 

 120 - Eu não me desespero se eu vejo outras crianças/ adolescentes 

desesperados. 

 128 - Freqüentemente, eu penso que as coisas terminarão bem.  

o Medo da Incerteza: característica de receio que determinadas pessoas têm 

frente ao que não é conhecido. Temos aqui 4 questões: 

 8 - Eu gosto de fazer coisas que são arriscadas ou perigosas. 

 33 - Quando eu fico doente, isto me assusta. 

 44 - Algumas vezes eu me preocupo tanto com mudanças na minha vida 

que eu perco o sono ou fico com dor de estômago. 
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 65 - Eu não tenho medo de passeios assustadores (como grandes 

montanhas russas). 

o Timidez: retraimento social, insegurança nos relacionamentos sociais. As 5 

questões que avaliam este aspecto são: 

 36 - Eu realmente gosto de encontrar pessoas novas. 

 38 - Eu fico nervoso (a) quando eu tenho que falar na frente de pessoas 

(por exemplo, falar na frente da classe). 

 51 - Eu me sinto bem quando conheço novas crianças. Não fico inseguro 

nestas situações. 

 53 - Eu gosto de me exibir quando eu conheço pessoas pela primeira vez. 

 99 - Eu fico tímido quando encontro os amigos dos meus pais. 

o Fatigabilidade: esgotamento/ cansaço, que faz com que a criança recue ou não 

avance em determinada atividade na qual esteja inserida. Pode se referir ao 

aspecto físico ou psíquico. As questões formuladas para acesso a esta variável 

são:  

 3 - Depois da escola, eu prefiro descansar do que sair e brincar. 

 43 - Quando eu brinco com outras crianças, eu tenho dificuldade em 

acompanhá-las. 

 62 - Eu freqüentemente me sinto fraco e cansado. 

 66 - Quando eu cometo um erro bobo, eu me preocupo com ele por muito 

tempo depois. 

 112 - Eu me preocupo muito sobre coisas que eu já tenha dito ou feito. 
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 DEPENDÊNCIA DE RECOMPENSA: 

o Sentimentalismo: sensibilidade dos indivíduos aos aspectos sentimentais e 

emocionais da vida. Capacidade de ser “tocado” afetivamente por determinado 

tema, ao qual seja mais sensível.    

 60 - Eu acho que histórias e músicas tristes são bobas. 

 67 - Eu adoro histórias sobre heróis. 

 90 - Eu sou uma pessoa sensível. 

 114 - Filmes tristes me fazem chorar. 

o Comunicação Aberta: habilidade em falar de si, do que sente e pensa.  

 11 - Eu não guardo segredos sobre mim para meus amigos. 

 26 - Eu não gosto de falar sobre os meus problemas. 

 73 - Eu gostaria de ter mais privacidade. 

 117 - Eu guardo meus sentimentos pra mim mesmo. 

o Afeiçoamento: capacidade de se envolver afetivamente com as pessoas e suas 

questões, bem como de buscar este envolvimento como forma de ajuda para 

seus próprios conflitos. 

 9 - É importante que as pessoas pensem que eu sou uma boa pessoa. 

 45 - Quando eu estou chateado, eu prefiro ficar sozinho. 

 63 - Eu gosto de ajudar meus amigos quando eles estão chateados. 

 89 - Geralmente eu não conto para os meus amigos quando eu estou com 

problemas em casa. 

 107 - Eu gosto de abraçar meus pais. 
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 127 - Eu geralmente prefiro brincar sozinho do que com outras crianças/ 

adolescentes. 

o Dependência: insegurança quanto às próprias opiniões e decisões; necessidade 

da opinião e orientação alheias. 

 24 - Eu gostaria que as pessoas me entendessem melhor. 

 27 - Eu raramente gosto de ficar sozinho. 

 40 - Eu não me importo com o que as outras pessoas pensam de mim. 

 76 - Eu prefiro ceder do que discutir. 

 92 - Eu adoro quando meus professores me dizem que eu fiz um bom 

trabalho. 

 

 PERSISTÊNCIA:  

o Avidez/ ânsia: vontade/ desejo de participar, de realizar. 

 2 - Eu não gosto de me esforçar muito se eu não for obrigado (a). 

 42 - Eu só treino se alguém me manda fazê-lo (instrumento musical, 

esportes ou outras habilidades). 

 56 - Geralmente as pessoas não precisam me relembrar de fazer tarefas 

domésticas ou outros trabalhos. 

 85 - Eu geralmente espero até o último minuto pra fazer minha lição de 

casa. 

o Afinidade por Desafios: pessoas que estão sempre em busca de algo novo, de 

se superar. 

 13 - Quanto mais fácil é alguma coisa, mais eu gosto de fazê-la.  
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 30 - As pessoas acham que eu sou mimado (a) porque eu não gosto de 

me esforçar. 

 72 - Eu não faço mais do que as minhas obrigações.  

 82 - Se alguma coisa leva muito tempo, eu geralmente não a termino. 

 105 - Se eu começar uma tarefa, eu não paro até terminá-la. 

o Ambição: vontade de ir além, de conquistar objetivos, sonhos.  

 1 - Eu quero dar o melhor de mim em tudo. 

 77 - Eu me esforço mais do que as outras crianças na escola (na lição de 

casa, esportes ou outras coisas) para que eu consiga fazer o meu 

melhor. 

 78 - Eu quero ter um trabalho legal quando eu crescer, mesmo que eu 

tenha que ficar estudando por muito tempo. 

 119 - Meus professores/ pais acham que eu poderia ir melhor na escola 

se eu realmente quisesse. 

o Perfeccionismo: necessidade de fazer tudo exatamente correto, como o 

desejado. 

 16 - Eu não me preocupo muito com as minhas notas. 

 29 - Caso eu não tenha gostado da minha lição de casa, eu a refaço para 

que ela fique melhor. 

 50 - Freqüentemente eu perco pontos na lição de casa porque eu não 

revejo minhas respostas. 

 54 - Quando eu faço alguma coisa, eu não desisto até que ela saia 

exatamente como eu quero. 
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 71 - Quando eu desenho, eu geralmente jogo fora o papel e recomeço o 

desenho caso ele não me pareça exatamente correto. 

 

 AUTO-DIRETIVIDADE: 

o Responsabilidade: compromisso em assumir os próprios atos. 

 4 - Meus professores me tratam injustamente. 

 15 - Quando eu falho em alguma coisa, geralmente é porque outras 

pessoas não me ajudaram. 

 49 - Eu geralmente me meto em encrencas na escola sem ter feito nada 

de errado. 

 55 - Se eu cometo um erro, eu admito isso. 

 57 - As pessoas estão sempre tentando tirar vantagens de mim. 

 61 - Eu me sinto desamparado grande parte do tempo. 

 97 - Na escola, eu geralmente tiro as notas que eu mereço (ou até 

melhores). 

o Orientação para cumprimento de metas/ Diligência: capacidade de se auto-

determinar em direção à realização de objetivos previamente traçados. 

 32 - Eu pratico coisas que eu acho que são importantes. 

 34 - Se alguma coisa deu errado é porque havia uma razão para isto. 

 41 - Freqüentemente eu não sei o que eu quero. 

 95 - Quando eu me esforço em algo, eu geralmente consigo ter sucesso. 

 113 - As escolhas que eu faço como criança/ adolescente não importam 

muito na verdade. 
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 126 - Eu não me coloco objetivos que eu tenha que cumprir, porque, na 

verdade, outras coisas são mais divertidas. 

o Flexibilidade: “jogo de cintura”; capacidade de observar, planejar e atuar de 

diferentes maneiras, conforme a “exigência” da situação; entender as coisas de 

uma maneira mais complexa e dialética.  

 35 - Eu posso descobrir como resolver a maioria dos jogos e problemas. 

 59 - Eu sou bom naquilo que mais gosto de fazer. 

 103 - Eu gosto de descobrir os melhores caminhos para fazer as coisas. 

 106 - Eu sempre espero que os outros tomem a liderança. 

 121 - Mesmo quando eu entendo a matéria, eu geralmente preciso de 

ajuda para fazer minha lição de casa. 

 125 - Eu não gosto de ser o líder de um trabalho em grupo. 

o Auto-aceitação: gostar de si próprio; estar satisfeito com sua vida e com suas 

coisas.  

 19 - Eu estou feliz com a minha aparência. 

 80 - Eu gostaria de ser mais esperto do que eu sou. 

 84 - Eu estou feliz com a quantidade de amigos que eu tenho. 

 115 - Eu gosto de mim mesmo exatamente como eu sou. 

 123 - Se eu pudesse, eu não me importaria de pular o resto da infância e 

me tornar agora mesmo um adulto. 
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 COOPERATIVIDADE: 

o Aceitação Social: aceitação do outro/ aceitação do grupo. Pode se referir ao ato 

de aceitar ou à necessidade de ser aceito. 

 5 - Eu fico nervoso com pessoas que não vêem as coisas da minha 

maneira. 

 98 - Eu não suporto reclamações. 

 102 - Eu gosto da maioria das crianças/ adolescentes que eu conheço. 

 104 - Não me incomoda estar com crianças/ adolescentes que são 

“diferentes” – mesmo que outras crianças/ adolescentes não gostem 

deles. 

 110 - Se uma criança/ adolescente é “diferente” (estranho ou esquisito), 

geralmente não é por culpa dela/ dele. 

 122 - Eu não gosto de explicar coisas para pessoas que simplesmente 

não entendem. 

o Empatia: capacidade de se colocar no lugar do outro, “entendendo” e se 

sensibilizando com o os sentimentos e vivências alheias. 

 39 - Eu não me preocupo muito sobre os sentimentos das outras pessoas. 

 58 - Ver outras pessoas felizes me faz feliz também. 

 68 - Eu geralmente consigo perceber se alguém está triste. 

 81 - Eu me aborreço quando trato alguém mal, mesmo se ele tiver sido 

cruel comigo. 

 93 - Eu tento entender como as outras pessoas se sentem. 
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o Cooperatividade/ Solidariedade: capacidade de se desprender de seus próprios 

interesses, visando ao bem do outro ou a um bem comum. 

 25 - Eu gosto de ajudar outras crianças a aprender. 

 31 - Eu realmente gosto de ajudar os outros. 

 37 - É bom pra todo mundo quando as pessoas se ajudam, umas às 

outras. 

 74 - Se estão caçoando de uma criança ou adolescente que eu conheço, 

não acho que seja minha obrigação impedir isto. 

o Piedade e Valores: sentimentos relacionados à compaixão e à ética na relação 

com os outros. 

 69 - Algumas vezes, talvez eu tenha que mentir ou trapacear para ter 

sucesso no que faço. 

 70 - Eu geralmente não digo “me desculpe”, mesmo se eu tratar alguém 

mal. 

 100 - Se as pessoas são cruéis comigo, eu “dou o troco”. 

 109 - Realmente me aborrece quando crianças/ adolescentes “tiram sarro” 

dos outros. 

 

 AUTO-TRANSCENDÊNCIA: 

o Fantasia e Imaginação: refere-se ao mundo imaginário, à criatividade. Na 

criança, a capacidade de criar e imaginar em suas brincadeiras, suas histórias. 

Muito relacionado à capacidade artística. 

 12 - Eu gosto de compor músicas, poemas ou histórias. 
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 75 - Eu não gosto de fingir (quando estou brincando). 

 111 - Eu não “sonho acordado” tanto quanto outras crianças/ 

adolescentes. 

 124 - Quando eu estou fazendo algo que eu gosto, eu perco a noção do 

tempo. 

o Espiritualidade: sentimento de ligação com algo divino, cósmico.  

 23 - Eu acredito que qualquer pessoa tem uma tarefa para realizar neste 

mundo. 

 46 - Mesmo coisas ruins acontecem por algum motivo. 

 

Além do JTCI, utilizamos a Escala para Avaliação de Classe Social de Pelotas (anexos 

II e III), que apresenta uma classificação sociológica, inferindo o estrato social em que o 

indivíduo está inserido (Lombardi e cols., 1988). Com isso, buscamos avaliar possíveis 

influências que a questão sócio-cultural poderia apresentar na formação da personalidade da 

criança, através da comparação entre os grupos. 
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IIb – POPULAÇÃO AVALIADA 

 

Um total de 700 crianças do ensino público e privado de 2 escolas localizadas na 

região sul de São Paulo foram convidadas a participarem do estudo, através do envio do 

termo de consentimento aos pais. Somente participaram do estudo as crianças que se 

dispuseram e que possuíam o termo de consentimento devidamente assinado por seu 

responsável legal. Uma porcentagem aproximada de 27% do número total de crianças 

convidadas efetivamente participou.   

Assim, nossa amostra foi composta de 188 crianças entre 9 e 13 anos de idade, 

regularmente matriculadas no sistema de ensino público e privado do Estado de São Paulo.  

 

Estas 188 crianças estavam distribuídas de acordo com os seguintes critérios: 

 

 Sexo:   

          masculino = 90                                                  feminino = 98 

 

 

Figura 1 - distribuição da amostra quanto ao sexo 

FEMININO

MASCULINO
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 Tipo de Escola:  

 particular = 79                                             pública = 109 

Figura 2 - distribuição da amostra quanto ao tipo de escola 

PARTICULAR

PÚBLICA

 

 

 Faixa Etária:  

IDADE N 

 9 anos 15 

10 anos 47 

11 anos 43 

12 anos 43 

13 anos 40 

 

Figura 3 -distribuição da amostra por faixa etária 
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  Série: 

SÉRIE N 

3ª. série 16 

4ª. série 56 

5ª. série 35 

6ª. série 47 

7ª. e 8ª. séries 31 

                Obs: 3 crianças não informaram a série. 
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IIc – METODOLOGIA 

 

 IIc1 - PRIMEIRA ETAPA – CONSTITUIÇÃO DO INSTRUMENTO 

 

Nesta etapa, iniciamos um primeiro contato com Dra. Joan Luby, autora do trabalho de 

validação preliminar do JTCI nos Estados Unidos (Luby e cols, 1999). Esta repassou o e-mail 

para o autor, Dr. Robert Cloninger, que então autorizou o uso da referida escala na população 

brasileira (anexo IV). Uma primeira tradução foi efetuada, solicitando-se em seguida que um 

professor de inglês retro-traduzisse a escala. Esta primeira retro-tradução foi apreciada pelo 

autor, que fez então sugestões de mudança. Após as referidas mudanças, solicitamos a 2 

crianças, de 9 e 10 anos respectivamente, que respondessem o instrumento. Suas 

dificuldades foram anotadas e mais algumas mudanças foram efetuadas. Após tais 

mudanças, o professor de inglês novamente retro-traduziu o instrumento que foi finalmente 

aprovado pelo autor (anexo IV). 

O estudo foi então submetido ao comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do 

IPUSP (CEPH-IP), sendo aprovado conforme protocolo 2907/CEPH-IP13/11/2007 (anexo V). 
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IIc2 – SEGUNDA ETAPA – A APLICAÇÃO 

 

Inicialmente, entramos em contato com as escolas (públicas e particulares de uma 

região delimitada da cidade de São Paulo – zona Sul), convidando-as a participarem da 

pesquisa. Um termo de consentimento, previamente aprovado pela comissão de ética do 

Instituto de Psicologia da USP foi entregue e devolvido, devidamente assinado. 

Enviamos então aos pais, pelas crianças, um termo de consentimento para que as 

mesmas participassem do projeto. Este termo também foi aprovado pelo comitê de ética 

acima citado e somente as crianças com os termos assinados pelos respectivos responsáveis 

participaram da pesquisa.  

As aplicações do questionário ocorreram durante o período letivo do segundo semestre 

de 2007 e do primeiro semestre de 2008, sendo que uma aula da grade curricular de cada 

turma foi cedida, de acordo com a preferência da escola, para esta aplicação. Aos pais 

também foi solicitado o preenchimento do questionário sobre classe social de Pelotas. 

As crianças tinham 50 minutos para responder ao questionário e poderiam tirar dúvidas 

individualmente com o aplicador, caso houvesse. Somente 2 crianças da 3ª. série não 

conseguiram terminar no prazo estabelecido, sendo então transferidas para outra sala para 

que pudessem terminar a aplicação.   



31 

 

 

IIc3 - TERCEIRA ETAPA – A ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Com os dados obtidos, analisou-se primeiramente as características da população em 

estudo. Para tanto, utilizamos o teste t-independente, que é indicado quando se quer 

comparar dois grupos de informações com nível de mensuração numérica; para tal, as 

amostras devem ser independentes. O objetivo deste teste é saber se, em média, os dois 

grupos são diferentes. Além do teste-t, utilizamos também o teste de ANOVA (Análise de 

Variância), que é indicado quando se quer comparar 3 ou mais grupos de informações com 

nível de mensuração numérica; as amostras também devem ser independentes e/ou 

pareadas e deseja-se saber se, com relação às suas médias, os grupos são diferentes. 

A análise dos escores obtidos teve como principal objetivo a determinação da validade do 

construto, que, dentre todas as possibilidades de determinação de uma validade, foi a forma 

escolhida para o desenho deste estudo. 

Para tal, estabeleceu-se a consistência interna da correlação entre os traços de 

temperamento/ caráter e as questões que compõem o questionário. Isso foi realizado através 

da análise fatorial e do cálculo do coeficiente Alpha de Cronbach (através do pacote 

estatístico SPSS 12.0 for Windows), buscando-se então determinar qual a força de cada 

questão para medir a variável correspondente. Valores de Alpha próximos a 1 indicam grande 

força de correlação enquanto que valores próximos a 0 indicam fraco poder de associação 

entre as variáveis. Para pesquisas exploratórias, costuma-se aceitar valores próximos ou 

superiores a 0,6 (Dancey e cols., 2008). 
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Após esta análise, verificou-se fraco o poder de correlação entre as questões e os 

domínios determinados (7 traços de personalidade). Somente 2 destes traços apresentaram 

valores de Alpha maiores que 0,6: auto-diretividade e cooperatividade (ver tabela 7). 

Através de critérios estatísticos, passou-se a selecionar, dentre os traços que 

apresentaram baixo valor de alpha, as questões que estavam mais fracamente relacionadas 

aos seus respectivos domínios. Estas questões foram sendo retiradas uma a uma e, para 

cada questão retirada, novamente o valor de Alpha era calculado. Para cada domínio, a 

retirada das questões somente era interrompida quando verificado que não haveria mais 

incremento no valor de Alpha a partir dali. 

No total 36 questões foram retiradas com este método, por mostrarem fraco poder de 

relação com seus respectivos domínios. Este procedimento aumentou significativamente os 

valores do coeficiente Alpha de Cronbach (ver tabelas 8,9 e 10).   
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III – RESULTADOS 

 

IIIa – AVALIAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA 

Para as análises que se seguem, aplicamos o teste t-independente e ANOVA, com 
nível de significância de 5%, obtendo-se os seguintes resultados: 

 
 
   
 
Tabela 1 - Comparativo entre os sexos quanto aos traços do estudo.  

 
 
    Sexo do Adolescente Teste t 

    MASCULINO FEMININO Total (p) 

Busca de novidades 

Média 67,63 66,54 67,06   

Desvio-padrão 11,09 9,65 10,35 0,471 

n 90 98 188   

Evitação de danos 

Média 50,50 50,84 50,68   

Desvio-padrão 8,71 10,20 9,49 0,809 

n 90 98 188   

Dependência de recompensa 

Média 54,86 59,77 57,41   

Desvio-padrão 8,11 5,89 7,44 <0,001 * 

n 90 98 188   

Persistência 

Média 61,24 63,16 62,24   

Desvio-padrão 6,76 8,32 7,65 0,086 

n 90 98 188   

Auto-diretividade 

Média 85,61 89,69 87,74   

Desvio-padrão 10,10 11,68 11,11 0,011 * 

n 90 98 188   

Cooperatividade 

Média 68,91 75,30 72,24   

Desvio-padrão 10,65 10,71 11,12 <0,001 * 

n 90 98 188   

Auto-transcendência 

Média 21,61 22,26 21,95   

Desvio-padrão 3,66 3,81 3,74 0,239 

n 90 98 188   

 
 

Houve diferenças significantes em Dependência de recompensa, Auto-diretividade e 

Cooperatividade, no sentido de maiores respostas para o sexo feminino. 
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Tabela 2 - Comparativo entre os tipos de escola quanto aos traços do estudo.  
 
 

  
Número da escola* Teste t 

1 2 Total (p) 

Busca de novidades 

Média 68,2 66,3 67,1   

Desvio-padrão 10,0 10,6 10,4 0,205 

n 79 109 188   

Evitação de danos 

Média 50,3 50,9 50,7   

Desvio-padrão 8,7 10,1 9,5 0,671 

n 79 109 188   

Dependência de recompensa 

Média 57,6 57,3 57,4   

Desvio-padrão 7,3 7,6 7,4 0,794 

n 79 109 188   

Persistência 

Média 63,14 61,60 62,24   

Desvio-padrão 7,64 7,63 7,65 0,173 

n 79 109 188   

Auto-diretividade 

Média 88,25 87,37 87,74   

Desvio-padrão 9,69 12,07 11,11 0,591 

n 79 109 188   

Cooperatividade 

Média 72,8 71,9 72,2   

Desvio-padrão 10,2 11,8 11,1 0,587 

n 79 109 188   

Auto-transcendência 

Média 22,48 21,56 21,95   

Desvio-padrão 3,70 3,74 3,74 0,096 

n 79 109 188   

 
Não há diferenças significantes entre as escolas para todos os parâmetros (traços) estudados. 
 

 
 
Tabela 3 – Comparação dos Valores do Alpha de Cronbach considerando-se as 

diferentes escolas 
 
  Alpha de Cronbach 

Traço Nome Escola 1 Escola 2 

1 Busca de novidades 0,591 0,605 

2 Evitação de danos 0,528 0,626 

3 Dependência de recompensa 0,372 0,325 

4 Persistência 0,472 0,392 

5 Auto diretividade 0,659 0,741 

6 Cooperatividade 0,722 0,784 

7 Auto transcendência 0,195 0,106 
*Escola 1 = ensino particular; Escola 2 = ensino público 
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Tabela 4 - Comparativo entre as idades quanto aos traços do estudo. 
 

 

  
Idade (anos) ANOVA 

9 10 11 12 13, 14 e 15 Total (p) 

Busca de 
novidades 

Média 67,60 67,40 68,26 65,37 67,00 67,06   

Desvio-padrão 12,48 10,61 8,22 11,21 10,58 10,35 0,774 

N 15 47 43 43 40 188   

Evitação de 
danos 

Média 50,53 51,72 51,49 50,26 49,08 50,68   

Desvio-padrão 9,33 9,76 8,67 10,82 8,75 9,49 0,719 

N 15 47 43 43 40 188   

Dependência de 
recompensa 

Média 58,13 57,62 56,70 57,19 57,93 57,41   

Desvio-padrão 5,15 8,20 6,79 7,89 7,66 7,44 0,940 

N 15 47 43 43 40 188   

Persistência 

Média 65,13 63,30 62,42 60,28 61,85 62,24   

Desvio-padrão 6,26 6,78 7,27 7,52 9,25 7,65 0,199 

N 15 47 43 43 40 188   

Auto-
diretividade 

Média 87,33 86,28 86,40 89,95 88,67 87,74   

Desvio-padrão 10,47 11,66 10,64 11,74 10,54 11,11 0,489 

N 15 47 43 43 40 188   

Cooperatividade 

Média 71,93 70,13 73,42 73,81 71,87 72,24   

Desvio-padrão 10,87 11,49 9,77 11,22 12,13 11,12 0,546 

N 15 47 43 43 40 188   

Auto-
transcendência 

Média 22,07 21,43 21,95 22,60 21,80 21,95   

Desvio-padrão 3,77 4,05 3,15 3,40 4,32 3,74 0,681 

N 15 47 43 43 40 188   

 
 

Não se observaram diferenças significativas entre as idades para todos os parâmetros 
(traços) estudados. 
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Tabela 5 - Comparativo entre as séries quanto aos traços do estudo.  
 

  
Série ANOVA 

3a 4ª 5ª 6a 7a e 8a Total (p) 

Busca de 
novidades 

Média 67,75 67,14 68,26 65,94 66,87 67,05   

Desvio-padrão 12,07 10,15 8,37 12,01 9,74 10,38 0,896 

N 16 56 35 47 31 185   

Evitação de 
danos 

Média 51,00 51,73 49,54 51,00 49,32 50,66   

Desvio-padrão 9,20 9,53 7,71 9,87 11,32 9,55 0,763 

N 16 56 35 47 31 185   

Dependência de 
recompensa 

Média 57,88 56,96 57,20 57,34 58,39 57,42   

Desvio-padrão 5,08 8,38 6,98 7,63 7,15 7,43 0,936 

N 16 56 35 47 31 185   

Persistência 

Média 65,19 63,77 61,11 61,21 60,32 62,16   

Desvio-padrão 6,05 6,58 6,86 7,90 9,91 7,67 0,089 

N 16 56 35 47 31 185   

Auto-
diretividade 

Média 86,81 85,75 87,66 89,68 88,32 87,63   

Desvio-padrão 10,32 11,35 7,82 12,38 12,47 11,15 0,486 

N 16 56 35 47 31 185   

Cooperatividade 

Média 72,63 70,05 73,29 73,34 72,77 72,18   

Desvio-padrão 10,86 11,25 9,99 12,46 10,62 11,19 0,565 

N 16 56 35 47 31 185   

Auto-
transcendência 

Média 22,31 21,41 22,37 21,96 22,52 21,99   

Desvio-padrão 3,77 3,68 3,30 3,72 4,15 3,70 0,507 

N 16 56 35 47 31 185   

 
Não se observaram diferenças significantes entre as séries para todos os parâmetros 

(traços) estudados. 
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Tabela 6 - Comparativo entre as classes sociais quanto aos traços do estudo.  

 

  

Série ANOVA   

A - 
BURGUESIA 

B - NOVA 
PEQUENA 

BURGUESIA 

C - PEQUENA 
BURGUESIA 

TRADICIONAL 

D – 
PROLETARIADO 

(p) Resultado 

Busca de 
novidades 

Média 68,21 64,54 65,28 63,29     

Desvio-padrão 10,764 11,121 8,115 12,422 0,550 A = B = C = D  

N 14 101 18 42     

Evitação de 
danos 

Média 54,71 53,55 54,33 55,4     

Desvio-padrão 6,65 7,245 6 8,258 0,578 A = B = C = D  

N 14 101 18 42     

Dependência 
de 
recompensa 

Média 59,5 60,01 60,78 58,21     

Desvio-padrão 6,406 7,64 7,361 8,638 0,568 A = B = C = D  

N 14 101 18 42     

Persistência 

Média 66 66,92 65,89 61,55     

Desvio-padrão 7,835 9,019 10,099 10,586 0,024 * A = B = C > D  

N 14 101 18 42     

Auto-
diretividade 

Média 92,86 92,27 84,83 87,55     

Desvio-padrão 6,431 11,005 10,06 15,272 0,025 * A = B > C = D  

N 14 101 18 42     

Cooperativida
de 

Média 72,07 73,93 72,11 72,88     

Desvio-padrão 9,102 11,597 9,405 10,035 0,850 A = B = C = D  

N 14 101 18 42     

Auto-
transcendênci
a 

Média 20,21 21,23 21,06 20,52     

Desvio-padrão 2,992 4,015 3,733 3,94 0,677 A = B = C = D  

N 14 101 18 42     

 
Houve diferenças significantes em Persistência e Auto-diretividade, no sentido de 

menores respostas na classe de Proletariado. Para Auto-diretividade houve também menores 
respostas para Pequena Burguesia Tradicional. 
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 IIIb – ANÁLISE DO CONSTRUTO 
 
 
 Objetivou analisar a validade do instrumento frente à avaliação dos traços de 

temperamento e caráter, conforme o construto teórico anteriormente descrito. Para tal análise, 

utilizamos, dentre todas as formas possíveis para se demonstrar a validade, o aspecto 

validade de construto. 

Validade do Construto: aqui, avaliamos a consistência interna das variáveis, ou seja, o 

grau de correlação entre as questões e seus construtos. Isto foi feito através do pacote 

estatístico SPSS 12.0 para Windows, que procedeu a análise fatorial e o cálculo do 

coeficiente alpha de Cronbach. 

Na análise fatorial, calcula-se com que força cada questão se relaciona com seu domínio, 

isoladamente. Obtém-se então o coeficiente alpha, que se refere ao poder que todas as 

questões juntas têm para mensurarem, de fato, a variável a que se propõem. Este valor, que 

exprime a força de associação entre as questões e os traços é o que chamamos consistência 

interna do instrumento.  

 

Tabela 7 – Valores iniciais obtidos do Alpha de Cronbach 

Traço Nome Alpha Cronbach 

1 Busca de novidades 0,597 

2 Evitação de danos 0,586 

3 Dependência de recompensa 0,337 

4 Persistência 0,429 

5 Auto diretividade 0,715 

6 Cooperatividade 0,759 

7 Auto transcendência 0,154 

 
 

Pelo critério citado, os traços assinalados não atenderam o mínimo aceitável para se 

considerar uma boa consistência interna. 
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Analisou-se então os resultados obtidos na Análise Fatorial. Como alguns itens 

demonstravam muito fraco poder de mensuração de suas variáveis, passamos a retirar estas 

questões uma a uma, calculando-se novamente o Alpha a cada retirada, para observarmos o 

incremento do mesmo com este procedimento. As questões pararam de ser retiradas 

conforme não houvesse mais incremento no alpha. 

 
Passaremos agora a apresentar a seqüência de eliminação dos itens para cada traço, 

conforme a eliminação do item eleve o valor do Alpha de Cronbach. Tal sequência pode ser 

visualizada através das tabelas 8a a 8g. 

 
 

Tabela 8a – BUSCA DE NOVIDADES 
 
Alpha de Cronbach inicial com todos os itens  = 0,597 
Alpha de Cronbach final após retirada de 6 itens  = 0,718 
 

item deletado alpha 

- (inicial) 0,597 

47 0,645 

22 0,683 

94 0,697 

20 0,707 

116 0,716 

52 0,718 

 
Composição final do traço 
 

Itens 

6, 7, 10, 14, 17, 18, 21, 28, 48, 64, 79, 83, 86, 88, 91, 96, 118 

 
 Aqui, foram retiradas as seguintes questões: 
 
47 – Eu gosto de primeiro pensar sobre o que vou fazer antes de fazê-lo. 

22 – Quando eu me acostumo com uma coisa, eu não gosto de mudar. 

94 – Eu sempre investigo com os outros antes de tentar algo. 

20 – Eu gosto de tentar novos jeitos de fazer as coisas (mesmo que os velhos “jeitos” 

funcionem bem). 
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116 – Eu gosto quando crianças/ adolescentes podem fazer qualquer coisa que eles queiram 

(sem regras). 

52 – Eu acho que jogos de tabuleiro (como jogo de damas ou Banco Imobiliário) são chatos. 

 
 
Tabela 8b – EVITAÇÃO DE DANOS 
 
 
Alpha de Cronbach inicial com todos os itens  = 0,586 
Alpha de Cronbach final após retirada de 7 itens  = 0,662 
 
 
item deletado Alpha 

- (inicial) 0,586 

120 0,603 

8 0,615 

3 0,632 

33 0,642 

65 0,652 

36 0,654 

128 0,662 

 
Composição final do traço 
 

Itens 

38, 43, 44, 51, 53, 62, 66, 87, 99, 101, 108, 112 

 
 As seguintes questões foram então retiradas: 
 
120 – Eu não me desespero se eu vejo outras crianças/ adolescentes desesperados. 

8 – Eu gosto de fazer coisas que são arriscadas ou perigosas. 

3 – Depois da escola, eu prefiro descansar do que sair e brincar. 

33 – Quando eu fico doente, isto me assusta. 

65 – Eu não tenho medo de passeios assustadores (como grandes montanhas russas). 

36 – Eu realmente gosto de encontrar pessoas novas. 

128 – Frequentemente, eu penso que as coisas terminarão bem. 
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Tabela 8c – DEPENDÊNCIA DE RECOMPENSA 
 
 
Alpha de Cronbach inicial com todos os itens  = 0,337 
Alpha de Cronbach final após retirada de 12 itens  = 0,607 
 
 
item deletado Alpha 

- (inicial) 0,337 

27 0,392 

76 0,433 

127 0,454 

67 0,486 

24 0,528 

9 0,554 

45 0,569 

40 0,595 

92 0,601 

107 0,604 

73 0,606 

11 0,607 

 
Composição final do traço 
 

Itens 

26, 60, 63, 89, 90, 114, 117 

 
 Foram retiradas então: 
 
27 – Eu raramente gosto de ficar sozinho. 

76 – Eu prefiro ceder do que discutir. 

127 – Eu geralmente prefiro brincar sozinho do que com outras crianças/ adolescentes. 

67 – Eu adoro histórias sobre heróis. 

24 – Eu gostaria que as pessoas me entendessem melhor. 

9 – É importante que as pessoas pensem que eu sou uma boa pessoa. 

45 – Quando eu estou chateado, eu prefiro ficar sozinho. 

40 – Eu não me importo com o que as outras pessoas pensam de mim. 

92 – Eu adoro quando os meus professores me dizem que eu fiz um bom trabalho. 

107 – Eu gosto de abraçar meus pais. 

73 – Eu gostaria de ter mais privacidade. 

11 – Eu não guardo segredos sobre mim para meus amigos. 

  



42 

 

 

Tabela 8d – PERSISTÊNCIA 
 
Alpha de Cronbach inicial com todos os itens  = 0,429 
Alpha de Cronbach final após retirada de 5 itens  = 0,714 
 
 

item deletado Alpha 

- (inicial) 0,429 

50 0,520 

71 0,587 

2 0,648 

13 0,701 

72 0,714 

 
Composição final do traço 
 

Itens 

1, 16, 29, 30, 42, 54, 56, 77, 78, 82, 85, 105, 119 

 
 Foram aqui retiradas: 
 
50 – Freqüentemente eu perco pontos na lição de casa porque eu não revejo minhas 

respostas. 

71 – Quando  eu desenho, eu geralmente jogo fora o papel e recomeço o desenho caso ele 

não me pareça exatamente correto. 

2 – Eu não gosto de me esforçar muito se eu não for obrigado (a). 

13 – Quanto mais fácil é alguma coisa, mais eu gosto de fazê-la. 

72 – Eu não faço mais do que as minhas obrigações. 

 
 

 
 

Tabela 8e - AUTO-DIRETIVIDADE 
 
Alpha de Cronbach inicial com todos os itens  = 0,715 
 
Portanto, a composição do traço fica a mesma: 
 

Itens 

4, 15, 19, 32, 34, 35, 41, 49, 55, 57, 59, 61, 80, 84, 95, 97, 103, 106, 113, 115, 121, 123, 125, 126 
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Tabela 8f – COOPERATIVIDADE 
 
Alpha de Cronbach inicial com todos os itens  = 0,703 

Portanto, a composição do traço fica a mesma: 

 
 
Composição final do traço 
 

Itens 

5, 25, 26, 31, 37, 39, 58, 68, 69, 70, 74,  81, 93, 98, 100, 102, 104, 109, 110, 122 

 
  
 
 
 
Tabela 8g – AUTO-TRANSCENDÊNCIA 
 
Alpha de Cronbach inicial com todos os itens  = 0,154 
Alpha de Cronbach final após retirada de 3 itens  = 0,439 
 
 
 

item deletado Alpha 

- (inicial) 0,154 

12 0,228 

75 0,298 

111 0,439 

 
Composição final do traço 
 

Itens 

23, 46, 124 

 
 Foram portanto retiradas as seguintes questões: 
 
12 – Eu gosto de compor músicas, poemas ou histórias. 

75 – Eu não gosto de fingir (quando eu estou brincando). 

111 – Eu não “sonho acordado” tanto quanto outras crianças/ adolescentes. 
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Tabela 9 – Valores finais do Alpha de Cronbach após redução do número de itens 
 

Traço Nome Itens n itens alpha 

1 Busca de novidades 6, 7, 10, 14, 17, 18, 21, 28, 48, 64, 79, 83, 86, 88, 91, 96, 118 17 0,718 

2 Evitação de danos 38, 43, 44, 51, 53, 62, 66, 87, 99, 101, 108, 112 12 0,662 

3 Dependência de recompensa 26, 60, 63, 89, 90, 114, 117 7 0,607 

4 Persistência 1, 16, 29, 30, 54, 56, 77, 78, 82, 85, 105, 119 12 0,714 

5 Auto-diretividade 4, 15, 19, 32, 34, 35, 41, 49, 55, 57, 59, 61, 80, 84, 95, 97, 103, 106, 113, 115, 121, 123, 125, 126 24 0,715 

6 Cooperatividade 5, 25, 26, 31, 37, 39, 58, 68, 69, 70, 74,  81, 93, 98, 100, 102, 104, 109, 110, 122 20 0,759 

7 Autotranscendência 23, 46, 124 3 0,439 

 
 
 
 
 

Comparando-se a composição do questionário inicialmente traduzido com o 
questionário final obtido com a retirada de questões, temos os seguintes dados (tabela 10): 
 
 
 
 
Tabela 10 – Comparação entre o número de questões e o valor de alpha antes e após a 
retirada de questões 
 
 
    Inicial Proposta p/amostra Redução Ganho 

Traço Nome n itens Alpha n itens alpha Itens Alpha 

1 Busca de novidades 23 0,597 17 0,718 -26,1% 20,3% 

2 Evitação de danos 19 0,586 12 0,662 -36,8% 13,0% 

3 Dependência de recompensa 19 0,337 7 0,607 -63,2% 80,1% 

4 Persistência 18 0,429 12 0,714 -33,3% 66,4% 

5 Auto-diretividade 24 0,715 24 0,715     -                  - 

6 Cooperatividade 20 0,759 20 0,759     -     - 

7 Autotranscendência 6 0,154 3 0,439 -50,0% 185,1% 

 
 

 

Assim, notamos que houve uma melhora no valor de alpha em todos os traços 

conforme a diminuição na quantidade de itens de cada traço. 

 O traço Auto-transcendência, entretanto, permaneceu com um valor de alpha abaixo do 

aceitável. Assim, para a nossa população, as questões que avaliam esta variável auto-
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transcendência não se mostraram válidas. Optou-se então pela retirada de todas as questões 

referentes à este domínio, que não fará parte portanto desta versão que estamos propondo. 

 Assim, 36 questões foram retiradas, obtendo-se um questionário final com 92 itens que 

avalia todos os traços de temperamento e caráter de que temos falado, com exceção da auto-

transcendência (anexo VI).   
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IV – DISCUSSÃO 
 
 

A construção de inventários para avaliação de determinada questão psíquica que se 

queira estudar é uma tentativa de estabelecimento de uma homogeneização nas diversas 

amostras dos mais diferentes povos do mundo.  Isto tem permitido que estudos multicêntricos 

sejam desenhados, com a menor interferência possível de questões subjetivas relacionadas 

aos examinadores. Entretanto, a constituição destes instrumentos não é simples e sua 

transposição de uma cultura para outra se demonstra, muitas vezes, impossível. 

 

Em nosso estudo, procuramos validar um instrumento para avaliação de traços de 

personalidade em crianças de 9 a 13 anos. A partir de toda a análise e dos dados obtidos, 

julgamos duas as questões fundamentais que devem aqui ser discutidas. A primeira é com 

relação aos aspectos culturais e a segunda, relaciona-se à questão do desenvolvimento.  

Primeiramente, com relação aos aspectos culturais, sabemos que, embora a 

personalidade apresente inúmeras condições biológicas que a determinem (Livesley, W.J. e 

cols, 1993; Plomin e cols, 1994; Depue e cols, 1999; Ono e cols, 1997; Ono e cols, 1999), o 

aspecto ambiental é fundamental para sua estruturação. Muitos estudos têm demonstrado a 

associação, por exemplo, entre os diferentes tipos de agressividade intra-familiar contra 

crianças e o posterior desenvolvimento do Transtorno de Personalidade Borderline, quando 

estas atingem a fase adulta (Livesley, W.J. e cols, 1993; Winston, A.P., 2000). Em seu estudo 

com grupos de pares de gêmeos, que foram criados juntos e separados respectivamente, 

Tellegen e cols (1988) apontam que aproximadamente 50% da diversidade das medidas de 

personalidade encontradas entre os irmãos pode, de fato, ser atribuída a fatores genéticos; os 

restantes 50% seriam devidos a fatores ambientais, no sentido mais amplo desta palavra. 
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Aspectos culturais, portanto, se encontram intimamente ligados às questões do 

desenvolvimento da personalidade. Amaro (1994), citando estudos antropológicos e 

sociológicos, demonstra as diferenças de comportamento existentes em diversos povos, 

compreendendo-as de acordo com a cultura e os costumes de cada um deles, bem como o 

modelo de criação de suas crianças. Assim, por exemplo, cita o trabalho desenvolvido pela 

antropóloga Margareth Mead, que permaneceu dois anos na Nova Guiné (1931 e 1932), 

pesquisando os povos Arapesh e Mundugumor. Entre os primeiros, Margareth observou que 

as crianças eram sempre cuidadas com extremo zelo e carinho. Sempre estavam em contato 

físico com a mãe e a todo o momento havia pessoas dispostas a cuidar delas caso a mãe não 

pudesse, em determinado momento. A mãe sempre brincava com seus filhos, com constantes 

manifestações de afeto. As crianças também eram desencorajadas aos atos de violência e 

ensinadas a tratarem com respeito e consideração os sentimentos alheios. Por outro lado, a 

criança mundugumor nasce num ambiente muito mais hostil. A maioria dos homens são 

inimigos entre si. Muitas vezes a gravidez da mulher é recebida de maneira negativa pelo 

marido, que poderá insultá-la e rejeitá-la, procurando até outra esposa; discute-se se a 

criança deverá ou não ser poupada, ou seja, se não será abandonada ao nascer. Os bebês 

são mantidos numa cesta de carregar, dura e áspera, tendo pouco contato físico com a mãe. 

Margareth então propõe que estas formas de agir, de se relacionar com os pares e de criar os 

próprios filhos possam estar diretamente relacionadas à maneira de ser do próprio povo: o 

povo Arapesh tem pouca inclinação beligerante e considera homens e mulheres da mesma 

maneira, enquanto o povo Mundugumor é um povo violento, ciumento e vingativo.  
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As diferenças culturais entre os povos parecem, portanto, influenciar de maneira 

decisiva a formação da personalidade de seus indivíduos. Esta pode ser a justificativa do 

porque muitas questões deste instrumento, validado preliminarmente nos EUA pela equipe do 

próprio autor (Luby e cols, 1999) e na Coréia, por outro grupo de pesquisadores (Lyoo e cols, 

2004), não se mostraram totalmente válidas para a população brasileira estudada. 

 

Como segundo tema de primordial importância para esta discussão, temos a questão 

do desenvolvimento. Construir instrumentos que avaliem determinada constituição psíquica de 

crianças é algo bastante complexo, principalmente para questionários de auto-preenchimento. 

Primeiramente, dependendo do estágio de desenvolvimento da criança que se quer avaliar, 

devemos atentar para a adaptação da linguagem. Crianças muito pequenas manipulam 

pensamentos com base em comparações com o mundo concreto. Assim, as questões devem 

conter sempre exemplos concretos para que ela possa entender e emitir sua opinião. 

Somente a partir dos 11 anos é que, de fato, as crianças são capazes de manipular 

informações mais complexas e abstratas, sendo então somente a partir desta idade, que 

poderemos redigir questões mais abertas, teóricas, não atreladas necessariamente a 

conteúdos concretos, mas sim a idéias e hipóteses. 

Outra questão fundamental é o desenvolvimento da temporalidade. Crianças pequenas 

são extremamente “presentificadas”. Sua noção de passado e de futuro é bastante restrita a 

eventos que estão ainda próximos do presente. Assim, se você perguntar a uma criança 

pequena se ela se sente triste na maior parte do tempo e se, naquele momento, ela de fato 

estiver triste, responderá que sim, se sente triste na maior parte do tempo, não levando em 

consideração outros estados de humor que tenha tido em ocasiões passadas. É somente a 
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partir dos 11 anos que a temporalidade adquire uma expansão em que é possível confiar em 

respostas para perguntas como esta (Piaget e cols, 2001). Sobre estes aspectos, 

correlacioná-lo-emos ao nosso estudo logo mais abaixo, quando da discussão sobre as 

questões que foram retiradas. 

 

Referente aos problemas metodológicos, julgamos que nossa principal limitação tenha 

sido o número da amostra, inferior àquele utilizado pelo próprio autor e pelo grupo da Coréia 

que também validou o instrumento em sua população. Embora 700 crianças tenham sido 

convidadas a participarem do estudo, apenas 27% delas tiveram o termo de consentimento 

assinado pelos responsáveis. Importante dizer que nenhuma criança com o termo assinado se 

recusou a participar e muitas, sem a autorização formal dos pais, pediam para participar 

mesmo assim. De qualquer forma, este reduzido número pode ter interferido nos resultados. 

Além do número da amostra, o fato da pouca variabilidade de nossa população, 

concentrada numa única região de São Paulo, também constituiu limitação importante. 

Mais estudos utilizando a escala, em diferentes populações distribuídas ao longo de 

todo o país são necessários, para a constituição de um instrumento válido para toda a 

população brasileira.  

  

Com relação à avaliação dos dados sócio-demográficos, um dado interessante do 

nosso trabalho foi o de que os alunos do sexo feminino apresentaram maiores escores para 

dependência de recompensa, auto-diretividade e cooperatividade. Também as classes sociais 

menos favorecidas, indicada pelo instrumento aqui utilizado (Lombardi e cols., 1988) como o 

proletariado, obtiveram menores escores para persistência e auto-diretividade. Estas 
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diferenças indicam que estes fatores possam influenciar de alguma forma a constituição da 

personalidade, tanto nas dimensões de caráter quanto no temperamento. Vemos que o sexo 

feminino apresenta maiores escores nos domínios envolvidos nos relacionamentos inter-

pessoais (dependência de recompensa e cooperatividade) e na autonomia para direcionar a 

própria vida (auto-diretividade). Já as classes sociais menos favorecidas apresentaram 

menores escores em dimensões relacionadas à aquisição de autonomia e desempenho 

(persistência e auto-diretividade). 

 

Quanto às questões que foram retiradas do Instrumento original: 

Domínio busca de novidades: 

20 – Eu gosto de tentar novos jeitos de fazer as coisas (mesmo que os velhos “jeitos” 

funcionem bem). 

22 – Quando eu me acostumo com uma coisa, eu não gosto de mudar. 

47 – Eu gosto de primeiro pensar sobre o que vou fazer antes de fazê-lo. 

52 – Eu acho que jogos de tabuleiro (como jogo de damas ou Banco Imobiliário) são chatos. 

94 – Eu sempre investigo com os outros antes de tentar algo. 

116 – Eu gosto quando crianças/ adolescentes podem fazer qualquer coisa que eles queiram 

(sem regras). 

 

Domínio evitação de danos: 

3 – Depois da escola, eu prefiro descansar do que sair e brincar. 

8 – Eu gosto de fazer coisas que são arriscadas ou perigosas. 

33 – Quando eu fico doente, isto me assusta. 
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36 – Eu realmente gosto de encontrar pessoas novas. 

65 – Eu não tenho medo de passeios assustadores (como grandes montanhas russas). 

120 – Eu não me desespero se eu vejo outras crianças/ adolescentes desesperados. 

128 – Frequentemente, eu penso que as coisas terminarão bem. 

 

Domínio dependência de recompensa: 

9 – É importante que as pessoas pensem que eu sou uma boa pessoa. 

11 – Eu não guardo segredos sobre mim para meus amigos. 

24 – Eu gostaria que as pessoas me entendessem melhor. 

27 – Eu raramente gosto de ficar sozinho. 

40 – Eu não me importo com o que as outras pessoas pensam de mim. 

45 – Quando eu estou chateado, eu prefiro ficar sozinho. 

67 – Eu adoro histórias sobre heróis. 

73 – Eu gostaria de ter mais privacidade. 

76 – Eu prefiro ceder do que discutir. 

92 – Eu adoro quando os meus professores me dizem que eu fiz um bom trabalho. 

107 – Eu gosto de abraçar meus pais. 

127 – Eu geralmente prefiro brincar sozinho do que com outras crianças/ adolescentes. 

 

Domínio persistência: 

2 – Eu não gosto de me esforçar muito se eu não for obrigado (a). 

13 – Quanto mais fácil é alguma coisa, mais eu gosto de fazê-la. 
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50 – Freqüentemente eu perco pontos na lição de casa porque eu não revejo minhas 

respostas. 

71 – Quando  eu desenho, eu geralmente jogo fora o papel e recomeço o desenho caso ele 

não me pareça exatamente correto. 

72 – Eu não faço mais do que as minhas obrigações. 

 

Domínio auto-transcendência: 

12 – Eu gosto de compor músicas, poemas ou histórias. 

23 - Eu acredito que qualquer pessoa tem uma tarefa para realizar neste mundo. 

46 - Mesmo coisas ruins acontecem por algum motivo. 

75 – Eu não gosto de fingir (quando eu estou brincando). 

111 – Eu não “sonho acordado” tanto quanto outras crianças/ adolescentes. 

124 - Quando eu estou fazendo algo que eu gosto, eu perco a noção do tempo. 

 

 Estas questões foram retiradas por apresentarem baixos valores de correlação com 

seus respectivos domínios e, portanto, baixa consistência interna. Isto indica que não 

conseguiram medir aquilo a que se propunham. A consistência interna do item avalia a 

habilidade de cada item para contribuir com seu construto e, portanto, a baixa consistência 

interna indicou as questões que deveriam ser retiradas. Algumas hipóteses aventadas para a 

baixa consistência interna destes itens seriam: 

  - Pela tradução fiel do Inglês para o Português, muitas questões não puderam 

ser reformuladas de uma maneira mais coloquial ou numa linguagem mais familiar às crianças 



53 

 

 

brasileiras, no seu dia-a-dia, prejudicando seu entendimento (exemplo: “94 – Eu sempre 

investigo com os outros antes de tentar algo”).  

  - Algumas questões podem induzir as crianças a darem uma resposta 

“politicamente correta” ou “idealizada” (exemplos: “9 – É importante que as pessoas pensem 

que eu sou uma boa pessoa”). 

  - As diferenças culturais podem de fato fazer com que determinadas questões 

não façam sentido ou não sejam verdadeiras para nossa população (exemplo: “12 – Eu gosto 

de compor músicas, poemas ou histórias” – algo não popularmente difundido ou incentivado 

em nosso meio). 

  - Também algumas questões podem induzir respostas imediatas, sem uma 

reflexão individualizada do assunto. (exemplo: “128 – Frequentemente eu penso que as 

coisas terminarão bem”). 

 Entretanto, avaliando-se questão a questão, observamos alguns dados mais 

específicos, que poderiam de fato explicar o motivo pelo qual estas questões não se 

mostraram válidas para nossa amostra. 

Primeiramente, 7 delas pareciam estar classificadas de maneira invertida pelo autor. 

Em seu sistema de pontuação, cada questão pode pontuar de 1 a 5 pontos. As questões 

denominadas “standard” são aquelas em que o falso vale 1 e o verdadeiro vale 5. Nas 

questões classificadas como “reversed”, a pontuação é contrária. Quanto maior o score, mais 

forte é aquele traço no indivíduo avaliado. Nestas 7 questões, observamos uma relação 

invertida: 

 Domínio Busca de Novidades: 

 47 – Eu gosto de primeiro pensar sobre o que vou fazer antes de fazê-lo. 
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94 – Eu sempre investigo com os outros antes de tentar algo. 

  O autor classificou estas questões como standard, ou seja, a resposta 

“verdadeiro” vale 5. Porém, quem responde verdadeiro demonstra menor impulsividade, uma 

das variáveis que compõem a busca de novidades. 

  

Domínio Dependência de Recompensa: 

9 – É importante que as pessoas pensem que eu sou uma boa pessoa. 

 Aqui, o autor a classificou como reversed, onde verdadeiro vale 1. Porém, 

respostas verdadeiras demonstram maior apego, ou seja, que este indivíduo se importa mais 

com a opinião dos outros. 

 

Domínio Persistência: 

2 – Eu não gosto de me esforçar muito se eu não for obrigado (a). 

13 – Quanto mais fácil é alguma coisa, mais eu gosto de fazê-la. 

50 – Freqüentemente eu perco pontos na lição de casa porque eu não revejo minhas 

respostas. 

 Estas questões estão classificadas como standard (verdadeiro=5). Entretanto, 

respostas verdadeiras para estas questões denotam indivíduos com menor persistência 

(menor avidez, menor afinidade por desafios e menor perfeccionismo respectivamente). 

  

Domínio Auto-transcendência: 

12 – Eu gosto de compor músicas, poemas ou histórias. 
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 Aqui o autor a classifica como reversed (verdadeiro = 1). Porém, respostas 

verdadeiras se correlacionam com maior presença da sub-categoria fantasia/ imaginação 

deste domínio. 

 

 Na tabela a seguir (tabela 11), vemos os valores de alpha quando invertemos a 

classificação destas 7 questões. 

 

  Tabela 11 – coeficiente Alpha de Cronbach com a inversão de valores das 

questões 47, 94, 9, 2, 13, 50 e 12. 

Traço 
Nome invertendo item(s) Alpha 

Cronbach 

1 Busca de novidades ---------- 0,597 

1 Busca de novidades 47 0,666 

1 Busca de novidades 94 0,599 

1 Busca de novidades 47 e 94 0,667 

3 Dependência de recompensa ---------- 0,337 

3 Dependência de recompensa 9 0,375 

4 Persistência ---------- 0,429 

4 Persistência 2 0,519 

4 Persistência 13 0,509 

4 Persistência 50 0,561 

4 Persistência 2 , 13 e 50 0,697 

7 Auto transcendência ---------- 0,154 

7 Auto transcendência 12 0,228 

 
 

Verifica-se que, em todos os casos em que os itens foram invertidos, houve aumento 

do Alpha de Cronbach, significando que os items invertidos seriam mais correlacionados com 

o traço, em comparação à classificação original dada pelo autor. 
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 Das restantes 29 questões retiradas, muitas parecem apresentar, de fato, problemas de 

entendimento para as crianças. São questões muito abertas ou que exigem um grau de 

abstração que somente as crianças maiores poderiam responder com eficiência. 

20 – Eu gosto de tentar novos jeitos de fazer as coisas (mesmo que os velhos “jeitos” 

funcionem bem). 

22 – Quando eu me acostumo com uma coisa, eu não gosto de mudar. 

128 – Frequentemente, eu penso que as coisas terminarão bem. 

11 – Eu não guardo segredos sobre mim para meus amigos. 

24 – Eu gostaria que as pessoas me entendessem melhor. 

27 – Eu raramente gosto de ficar sozinho. 

40 – Eu não me importo com o que as outras pessoas pensam de mim. 

45 – Quando eu estou chateado, eu prefiro ficar sozinho. 

67 – Eu adoro histórias sobre heróis. 

73 – Eu gostaria de ter mais privacidade. 

76 – Eu prefiro ceder do que discutir. 

127 – Eu geralmente prefiro brincar sozinho do que com outras crianças/ adolescentes. 

71 – Quando eu desenho, eu geralmente jogo fora o papel e recomeço o desenho caso 

ele não me pareça exatamente correto. 

72 – Eu não faço mais do que as minhas obrigações. 

36 – Eu realmente gosto de encontrar pessoas novas. 

23 - Eu acredito que qualquer pessoa tem uma tarefa para realizar neste mundo. 

46 - Mesmo coisas ruins acontecem por algum motivo. 

75 – Eu não gosto de fingir (quando eu estou brincando). 
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111 – Eu não “sonho acordado” tanto quanto outras crianças/ adolescentes. 

124 - Quando eu estou fazendo algo que eu gosto, eu perco a noção do tempo. 

 

 Algumas questões parecem não fazer sentido por outros motivos: 

8 – Eu gosto de fazer coisas que são arriscadas ou perigosas. 

 Somente crianças muito “ousadas” responderiam sim, pois a palavra perigosas 

assusta.  

52 – Eu acho que jogos de tabuleiro (como jogo de damas ou Banco Imobiliário) são 

chatos. 

 A maioria das crianças brasileiras discorda. Portanto, esta questão não 

discrimina diferenças. 

116 – Eu gosto quando crianças/ adolescentes podem fazer qualquer coisa que eles 

queiram (sem regras). 

 Aqui a maioria concorda, também não discriminando diferenças. 

3 – Depois da escola, eu prefiro descansar do que sair e brincar. 

 Para nossa população, descançar e brincar parece ser a mesma coisa. 

33 – Quando eu fico doente, isto me assusta. 

 A palavra doente assusta sempre.  

65 – Eu não tenho medo de passeios assustadores (como grandes montanhas russas). 

 Todos respondem sim, que não têm medo. Não consideram, em geral, montanha 

russa como passeio assustador.  

120 – Eu não me desespero se eu vejo outras crianças/ adolescentes desesperados. 

92 – Eu adoro quando os meus professores me dizem que eu fiz um bom trabalho. 
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107 – Eu gosto de abraçar meus pais. 

  Nestas últimas 3 questões, a maioria das crianças respondeu verdadeiro, não 

discriminando diferenças entre elas.  

   

 Assim, escalas são instrumentos importantes para a avaliação de inúmeras 

características que se pretenda avaliar, numa determinada população. Entretanto, sua 

transposição de uma cultura para outra nem sempre é simples e válida. Influências culturais e 

da própria língua podem interferir fortemente, tornando este processo bastante complexo. 

 Nossos resultados demonstraram a necessidade de adaptação da escala original aqui 

trabalhada – o JTCI – não só com relação à língua, mas também com relação ao conteúdo da 

escala. 

 O domínio auto-transcendência não foi possível de ser avaliado em nossa amostra. 

Suas perguntas não se correlacionaram ao traço em questão. Provavelmente, questões 

culturais tenham enorme impacto neste achado e, portanto, perguntas mais específicas para 

nosso contexto deverão ser formuladas. 

  

 Novos estudos poderão confirmar estes dados, bem como apurar em maiores detalhes 

quais seriam estas diferenças, visando-se a construção de uma escala que determine os 

traços de temperamento e caráter, segundo o modelo dimensional de Cloninger, mais 

específica à nossa população.  
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V – CONCLUSÃO 

 

 Concluímos que o JTCI é um instrumento já demonstrado válido para a avaliação das 

dimensões da personalidade de crianças entre 9 e 13 anos em amostras das populações 

americana e coreana. Entretanto, nem todas as questões se mostraram válidas para o nosso 

meio. 

 Nosso estudo demonstrou limitações, pelo tamanho reduzido da amostra e pela 

localização restrita da coleta de dados (zona sul de São Paulo), quando comparada com toda 

a extensão do território brasileiro. Novos estudos, com aplicações mais extensas poderão 

esclarecer as questões aqui levantadas. 

 Entretanto consideramos válida, para fins deste estudo, a adaptação para o Português 

da escala de Cloninger – o JTCI, que, originalmente continha 128 itens, para uma versão com 

92 itens. Nesta nova versão, o domínio auto-transcendência não poderá ser avaliado. Novas 

questões deverão ser elaboradas para se acessar este traço na população de crianças 

brasileiras.  
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VII - ANEXOS 
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ANEXO I – ESCALA TRADUZIDA DA VERSÃO ORIGINAL FORNECIDA PELO AUTOR COM 

128 ITENS 
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Inventário Júnior de Temperamento e Caráter 

PÁGINA DE INSTRUÇÃO 

Obrigado por nos ajudar, respondendo este teste. Por favor, leia e ouça as instruções cuidadosamente! 

 Tente não perder muito tempo em uma questão ou ficar pensando muito sobre ela; somente dê a 

primeira resposta que te vier à cabeça. Se você mudar de idéia sobre alguma resposta, coloque 

um X bem grande em cima daquela que você quer. Assim: 

Falso Quase 

sempre 

falso 

Não consigo decidir! Quase sempre verdadeiro Verdadeiro 

     

 Cada afirmação é algo que você deve dizer sobre você mesmo. Você tem que decidir se é alguma 

coisa que você diria ou não. Se sim, a resposta é: “verdadeiro”. Se é alguma coisa que você 

jamais diria sobre si mesmo, a resposta é: “falso”. Se a resposta é alguma coisa entre estas duas, 

você pode responder “quase sempre verdadeiro” ou “quase sempre falso”. Se você realmente não 

conseguir decidir, você pode responder “eu não consigo decidir”. Por exemplo, se você pensa 

que você é alguém que ri mais do que as outras crianças/ adolescentes, você deve responder as 

seguintes questões assim:  

 

 

 Falso Quase 

sempre 

falso 

Não consigo 

decidir! 

Quase sempre 

verdadeiro 

Verdadeiro 

1 Eu rio muito.      

2 Eu dificilmente dou 

risada. 

     

 Ou talvez algumas vezes você fale muito mas algumas vezes não. Então você deve responder as 

seguintes questões assim:  

 

 

 Falso Quase 

sempre 

falso 

Não consigo 

decidir! 

Quase sempre 

verdadeiro 

Verdadeiro 

3 Eu falo um pouquinho 

demais. 

     

4 Em geral eu sou 

quieto (a). 

     

 

Lembre-se: todas as pessoas são diferentes. Não há respostas certas ou erradas! 
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 Falso Quase 

sempre 

falso 

Não 

consigo 

decidir! 

Quase 

sempre 

verdadeiro 

 

Verdadeiro 

1 Eu quero dar o melhor de mim em tudo.      

2 Eu não gosto de me esforçar muito se eu não 

for obrigado (a). 

     

3 Depois da escola, eu prefiro descansar do que sair 

e brincar. 
     

4 Meus professores me tratam injustamente.      

5 Eu fico nervoso com pessoas que não vêem as 

coisas da minha maneira. 
     

6 Algumas vezes eu ajo antes de pensar ao invés de 

pensar antes de agir. 
     

7 Eu consigo fazer as outras crianças acreditarem 

nas minhas histórias (verdadeiras ou falsas!). 
     

8 Eu gosto de fazer coisas que são arriscadas ou 

perigosas. 
     

9 É importante que as pessoas pensem que eu sou 

uma boa pessoa. 
     

10 Eu gosto de gastar muito dinheiro comigo mesmo 

(a). 
     

  Falso Quase 

sempre 

falso 

Não 

consigo 

decidir! 

Quase 

sempre 

verdadeiro 

 

Verdadeiro 

11 Eu não guardo segredos sobre mim para 

meus amigos. 

     

12 Eu gosto de compor músicas, poemas ou 

histórias. 

     

13 Quanto mais fácil é alguma coisa, mais eu 

gosto de fazê-la. 

     

14 Eu gostaria de ter roupas melhores que as dos 

meus amigos. 

     

15 Quando eu falho em alguma coisa, 

geralmente é porque outras pessoas não me 

ajudaram. 

     

16 Eu não me preocupo muito com as minhas 

notas. 

     

17 Eu odeio esperar por coisas que eu quero.      

18 Eu não gosto de esperar antes de tomar 

decisões. 

     

19 Eu estou feliz com a minha aparência.      

  Falso Quase 

sempre 

falso 

Não 

consigo 

decidir! 

Quase 

sempre 

verdadeiro 

 

Verdadeiro 

20 Eu gosto de tentar novos jeitos de fazer as 

coisas (mesmo que os velhos “jeitos” funcionem 

bem).   
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21 Eu gosto de guardar dinheiro ao invés de 

gastá-lo imediatamente. 

     

22 Quando eu me acostumo com uma coisa, eu 

não gosto de mudar. 

 

     

23 Eu acredito que qualquer pessoa tem uma 

tarefa para realizar neste mundo. 

     

24 Eu gostaria que as pessoas me entendessem 

melhor. 

     

25 Eu gosto de ajudar outras crianças a aprender.      

26 Eu não gosto de falar sobre os meus 

problemas. 

     

27 Eu raramente gosto de ficar sozinho.      

28 Eu me divirto “pregando peças” em outras 

crianças. 

     

29 Caso eu não tenha gostado da minha lição de 

casa, eu a refaço para que ela fique melhor. 

     

  Falso Quase 

sempre 

falso 

Não 

consigo 

decidir! 

Quase 

sempre 

verdadeiro 

 

Verdadeiro 

30 As pessoas acham que eu sou mimado (a) 

porque eu não gosto de me esforçar. 

     

31 Eu realmente gosto de ajudar os outros.      

32 Eu pratico coisas que eu acho que são 

importantes. 

     

33 Quando eu fico doente, isto me assusta. 

 

     

34 Se alguma coisa deu errado é porque havia 

uma razão para isto. 

     

35 Eu posso descobrir como resolver a maioria 

dos jogos e problemas. 

     

36 Eu realmente gosto de encontrar pessoas 

novas. 

     

37 É bom pra todo mundo quando as pessoas se 

ajudam, umas às outras. 

     

38 Eu fico nervoso (a) quando eu tenho que falar 

na frente de pessoas (por exemplo, falar na 

frente da classe). 

     

39 Eu não me preocupo muito sobre os 

sentimentos das outras pessoas. 

     

  Falso Quase 

sempre 

falso 

Não 

consigo 

decidir! 

Quase 

sempre 

verdadeiro 

 

Verdadeiro 

40 Eu não me importo com o que as outras 

pessoas pensam de mim. 

     

41 Freqüentemente eu não sei o que eu quero.      
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42 Eu só treino se alguém me manda fazê-lo 

(instrumento musical, esportes ou outras 

habilidades). 

     

43 Quando eu brinco com outras crianças, eu 

tenho dificuldade em acompanhá-las. 

     

44 Algumas vezes eu me preocupo tanto com 

mudanças na minha vida que eu perco o sono 

ou fico com dor de estômago. 

     

45 Quando eu estou chateado, eu prefiro ficar 

sozinho. 

     

46 Mesmo coisas ruins acontecem por algum 

motivo. 

     

47 Eu gosto de primeiro pensar sobre o que vou 

fazer antes de fazê-lo. 

     

48 Eu não me importo de fazer coisas perigosas 

se elas forem divertidas. 

     

49 Eu geralmente me meto em encrencas na 

escola sem ter feito nada de errado. 

     

  Falso Quase 

sempre 

falso 

Não 

consigo 

decidir! 

Quase 

sempre 

verdadeiro 

 

Verdadeiro 

50 Freqüentemente eu perco pontos na lição de 

casa porque eu não revejo minhas respostas. 

     

51 Eu me sinto bem quando conheço novas 

crianças. Não fico inseguro nestas situações. 

     

52 Eu acho que jogos de tabuleiro (como jogo de 

damas ou Banco Imobiliário) são chatos. 

     

53 Eu gosto de me exibir quando eu conheço 

pessoas pela primeira vez.  

     

54 Quando eu faço alguma coisa, eu não desisto 

até que ela saia exatamente como eu quero. 

     

55 Se eu cometo um erro, eu admito isso. 

 

     

56 Geralmente as pessoas não precisam me 

relembrar de fazer tarefas domésticas ou 

outros trabalhos. 

     

57 As pessoas estão sempre tentando tirar 

vantagens de mim. 

     

58 Ver outras pessoas felizes me faz feliz 

também. 

     

59 Eu sou bom naquilo que mais gosto de fazer.      

  Falso Quase 

sempre 

falso 

Não 

consigo 

decidir! 

Quase 

sempre 

verdadeiro 

 

Verdadeiro 

60 Eu acho que histórias e músicas tristes são 

bobas. 
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61 Eu me sinto desamparado grande parte do 

tempo. 

     

62 Eu freqüentemente me sinto fraco e cansado. 

 

     

63 Eu gosto de ajudar meus amigos quando eles 

estão chateados. 

     

64 Eu geralmente digo “sim” se alguém me 

desafia a fazer alguma coisa. 

     

65 Eu não tenho medo de passeios assustadores 

(como grandes montanhas russas). 

     

66 Quando eu cometo um erro bobo, eu me 

preocupo com ele por muito tempo depois. 

     

67 Eu adoro histórias sobre heróis. 

 

     

68 Eu geralmente consigo perceber se alguém 

está triste. 

     

69 Algumas vezes, talvez eu tenha que mentir ou 

trapacear para ter sucesso no que faço. 

     

  Falso Quase 

sempre 

falso 

Não 

consigo 

decidir! 

Quase 

sempre 

verdadeiro 

 

Verdadeiro 

70 Eu geralmente não digo “me desculpe”, 

mesmo se eu tratar alguém mal. 

     

71 Quando eu desenho, eu geralmente jogo fora 

o papel e recomeço o desenho caso ele não 

me pareça exatamente correto. 

     

72 Eu não faço mais do que as minhas 

obrigações. 

     

73 Eu gostaria de ter mais privacidade. 

 

     

74 Se estão caçoando de uma criança ou 

adolescente que eu conheço, não acho que 

seja minha obrigação impedir isto.  

     

75 Eu não gosto de fingir (quando estou 

brincando). 

     

76 Eu prefiro ceder do que discutir. 

 

     

77 Eu me esforço mais do que as outras crianças 

na escola (na lição de casa, esportes ou outras 

coisas) para que eu consiga fazer o meu 

melhor. 

     

78 Eu quero ter um trabalho legal quando eu 

crescer, mesmo que eu tenha que ficar 

estudando por muito tempo. 

     

79 Algumas vezes, pequenas coisas me deixam 

estressado ou bravo. 
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  Falso Quase 

sempre 

falso 

Não 

consigo 

decidir! 

Quase 

sempre 

verdadeiro 

 

Verdadeiro 

80 Eu gostaria de ser mais esperto do que eu 

sou. 

     

81 Eu me aborreço quando trato alguém mal, 

mesmo se ele tiver sido cruel comigo. 

     

82 Se alguma coisa leva muito tempo, eu 

geralmente não a termino. 

     

83 Eu não me importo de ter que esperar a 

minha vez. 

     

84 Eu estou feliz com a quantidade de amigos 

que eu tenho. 

     

85 Eu geralmente espero até o último minuto pra 

fazer minha lição de casa. 

     

86 Eu me esforço ao máximo para seguir as 

regras. 

     

87 Eu fico envergonhado quando eu erro alguma 

coisa. 

     

88 Algumas vezes eu sou “mandão”. 

 

     

89 Geralmente eu não conto para os meus 

amigos quando eu estou com problemas em 

casa. 

     

  Falso Quase 

sempre 

falso 

Não 

consigo 

decidir! 

Quase 

sempre 

verdadeiro 

 

Verdadeiro 

90 Eu sou uma pessoa sensível.      

91 É divertido ser o líder de um grupo.      

92 Eu adoro quando meus professores me dizem 

que eu fiz um bom trabalho. 

     

93 Eu tento entender como as outras pessoas se 

sentem. 

     

94 Eu sempre investigo com os outros antes de 

tentar algo. 

     

95 Quando eu me esforço em algo, eu 

geralmente consigo ter sucesso. 

     

96 Se alguém me desse 200,00 reais de 

aniversário, eu gastaria tudo com brinquedos 

e jogos pra mim mesmo. 

     

97 Na escola, eu geralmente tiro as notas que eu 

mereço (ou até melhores). 

     

98 Eu não suporto reclamações. 

 

     

99 Eu fico tímido quando encontro os amigos 

dos meus pais. 
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  Falso Quase 

sempre 

falso 

Não 

consigo 

decidir! 

Quase 

sempre 

verdadeiro 

 

Verdadeiro 

100 Se as pessoas são cruéis comigo, eu “dou o 

troco”. 

     

101 Eu não tenho muita esperança para o futuro. 

 

     

102 Eu gosto da maioria das crianças/ 

adolescentes que eu conheço. 

     

103 Eu gosto de descobrir os melhores caminhos 

para fazer as coisas. 

     

104 Não me incomoda estar com crianças/ 

adolescentes que são “diferentes” – mesmo 

que outras crianças/ adolescentes não gostem 

deles. 

     

105 Se eu começar uma tarefa, eu não paro até 

terminá-la. 

     

106 Eu sempre espero que os outros tomem a 

liderança. 

     

107 Eu gosto de abraçar meus pais. 

 

     

108 Algumas vezes eu não faço coisas que eu 

gostaria de fazer por estar muito nervoso. 

     

109 Realmente me aborrece quando crianças/ 

adolescentes “tiram sarro” dos outros. 

     

  Falso Quase 

sempre 

falso 

Não 

consigo 

decidir! 

Quase 

sempre 

verdadeiro 

 

Verdadeiro 

110 Se uma criança/ adolescente é “diferente” 

(estranho ou esquisito), geralmente não é por 

culpa dela/ dele. 

     

111 Eu não “sonho acordado” tanto quanto outras 

crianças/ adolescentes. 

     

112 Eu me preocupo muito sobre coisas que eu já 

tenha dito ou feito. 

     

113 As escolhas que eu faço como criança/ 

adolescente não importam muito na verdade. 

     

114 Filmes tristes me fazem chorar.      

115 Eu gosto de mim mesmo exatamente como 

eu sou. 

     

116 Eu gosto quando crianças/ adolescentes 

podem fazer qualquer coisa que eles queiram 

(sem regras). 

     

117 Eu guardo meus sentimentos pra mim 

mesmo. 
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  Falso Quase 

sempre 

falso 

Não 

consigo 

decidir! 

Quase 

sempre 

verdadeiro 

 

Verdadeiro 

118 Eu fico bravo facilmente.      
 

119 Meus professores/ pais acham que eu poderia 

ir melhor na escola se eu realmente quisesse. 

     

120 Eu não me desespero se eu vejo outras 

crianças/ adolescentes desesperados. 

     

121 Mesmo quando eu entendo a matéria, eu 

geralmente preciso de ajuda para fazer minha 

lição de casa. 

     

122 Eu não gosto de explicar coisas para pessoas 

que simplesmente não entendem. 

     

123 Se eu pudesse, eu não me importaria de pular 

o resto da infância e me tornar agora mesmo 

um adulto. 

     

124 Quando eu estou fazendo algo que eu gosto, 

eu perco a noção do tempo. 

     

125 Eu não gosto de ser o líder de um trabalho em 

grupo. 

     

126 Eu não me coloco objetivos que eu tenha que 

cumprir, porque, na verdade, outras coisas 

são mais divertidas. 

     

127 Eu geralmente prefiro brincar sozinho do que 

com outras crianças/ adolescentes. 

     

128 Freqüentemente, eu penso que as coisas 

terminarão bem. 
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ANEXO II – QUESTIONÁRIO PELOTAS PARA AVALIAÇÃO DE CLASSE SOCIAL 
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AVALIAÇÃO DE CLASSE SOCIAL – PELOTAS 
 
Nome: _________________________________________________                                     DATA: ___/___/___   
Conta própria: 
na construção civil       proletariado típico 
nos demais setores da produção de bens materiais 
 com formação universitária     nova pequena burguesia 
 sem formação universitária 
  com estabelecimento     pequena burguesia tradicional 
  sem estabelecimento 
   c/ conhecimento do ofício   pequena burguesia tradicional 
   s/ conhecimento do ofício   subproletariado 
no comércio e serviços 
 com formação universitária     nova pequena burguesia 
 sem formação universitária 
  com estabelecimento     pequena burguesia tradicional 
  sem estabelecimento 
   c/ conhecimento do ofício   pequena burguesia tradicional  

s/ conhecimento do ofício   subproletariado 
 
Assalariados: 
na produção de bens materiais 
 relação direta c/ construção 
  na construção civil 
   c/ form. universit. e/ou postos diretivos nova pequena burguesia 
   s/ form. universit. e postos diretivos 
    c/ conhec. de ofício   proletariado típico 
    s/ conhec. de ofício   subproletariado 
  nos demais setores de prod. de bens materiais 
   c/ form. universit. e/ou postos diretivos nova pequena burguesia 
   s/ form. universit. e postos diretivos  proletariado típico 
 relação indireta c/ produção 
  c/ form. universit. e/ou postos diretivos  nova pequena burguesia 
  s/ form. universit. e postos diretivos   proletariado não típico 
 em serviços domésticos      subproletariado 
 em comércio e serviços (exceto domésticos) 
  c/ form. universit. e/ou postos diretivos  nova pequena burguesia 
  s/ form. universit. e postos diretivos   proletariado não típico 
 
Empregadores: 
com 5 ou mais empregados e renda igual ou superior a 15 SM  burguesia 
até 4 empregados e/ou renda inferior a 15 SM 
 com formação universitária     nova pequena burguesia 
 sem formação universitária     pequena burguesia tradicional 
 
 

Classe social:__________________ 
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ANEXO III – VERSÃO ADAPTADA PARA APLICAÇÃO DA ESCALA DE AVALIAÇÃO DE CLASSE 

SOCIAL – PELOTAS 
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AVALIAÇÃO DE CLASSE SOCIAL – PELOTAS 
 

(os questionários deverão ser preenchidos pelo PAI, MÃE ou RESPONSÁVEL que reside com a 
criança) 

 
FAVOR ENTREGÁ-LO JUNTO COM O TERMO DE CONSENTIMENTO 

 
Nome da Criança: ________________________________________________________  DATA: ___/___/___   
 
Os pais moram em casas separadas:  (    ) sim          (     ) não 
 
 

(    )PAI   ou    (    ) RESPONSÁVEL (    )MÃE   ou    (    ) RESPONSÁVEL 
 

Estado civil:  (    ) casado 
                        (    )separado 
                        (    ) viúvo 
                        (    ) solteiro 

Estado civil:  (    ) casada 
                        (    )separada 
                        (    ) viúva 
                        (    ) solteira 
 

Residência própria: (    ) sim                     (    ) não Residência própria: (    ) sim                     (    ) não 
 

Setor de Trabalho:  (    ) na construção civil 
                                    (    ) nos demais setores da 
produção de bens materiais 
                                    (    ) no comércio e serviços 

Setor de Trabalho:  (    ) na construção civil 
                                    (    ) nos demais setores da 
produção de bens materiais 
                                    (    ) no comércio e serviços 
 

Assalariado:   (    ) sim                     (    ) não 
                         (    )  com cargo diretivo 
                         (    )  sem cargo diretivo 
                         (    )  com formação universitária 
                         (    )  sem formação universitária             

Assalariado:   (    ) sim                     (    ) não 
                         (    )  com cargo diretivo 
                         (    )  sem cargo diretivo 
                         (    )  com formação universitária 
                         (    )  sem formação universitária     
         

Empregador:   (    ) sim                     (    ) não 
                          (    )  com 5 ou + empregados / renda 
igual ou superior a 15 Sal. Mínimos 
                          (    )  até 4 empregados  /  renda inferior 
a 15 sal. Mínimos 
                         (    )  com formação universitária 
                         (    )  sem formação universitária             

Empregador:   (    ) sim                     (    ) não 
                          (    )  com 5 ou + empregados / renda 
igual ou superior a 15 Sal. Mínimos 
                          (    )  até 4 empregados  /  renda inferior 
a 15 sal. Mínimos 
                         (    )  com formação universitária 
                         (    )  sem formação universitária            
  

Profissional Liberal:  (    ) sim                     (    ) não Profissional Liberal:  (    ) sim                     (    ) não 

 

 
 

Classe:__________________ 
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ANEXO IV – AUTORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA RETROTRADUÇÃO PELO AUTOR 
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ANEXO V – APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO VI - VERSÃO FINAL PROPOSTA PARA A LÍNGUA PORTUGUESA COM 92 ITENS 



89 

 

 

Inventário Júnior de Temperamento e Caráter 

PÁGINA DE INSTRUÇÃO 

Obrigado por nos ajudar, respondendo este teste. Por favor, leia e ouça as instruções cuidadosamente! 

 Tente não perder muito tempo em uma questão ou ficar pensando muito sobre ela; somente dê a 

primeira resposta que te vier à cabeça. Se você mudar de idéia sobre alguma resposta, coloque 

um X bem grande em cima daquela que você quer. Assim: 

Falso Quase 

sempre 

falso 

Não consigo decidir! Quase sempre verdadeiro Verdadeiro 

     

 Cada afirmação é algo que você deve dizer sobre você mesmo. Você tem que decidir se é alguma 

coisa que você diria ou não. Se sim, a resposta é: “verdadeiro”. Se é alguma coisa que você 

jamais diria sobre si mesmo, a resposta é: “falso”. Se a resposta é alguma coisa entre estas duas, 

você pode responder “quase sempre verdadeiro” ou “quase sempre falso”. Se você realmente não 

conseguir decidir, você pode responder “eu não consigo decidir”. Por exemplo, se você pensa 

que você é alguém que ri mais do que as outras crianças/ adolescentes, você deve responder as 

seguintes questões assim:  

 

 

 Falso Quase 

sempre 

falso 

Não consigo 

decidir! 

Quase sempre 

verdadeiro 

Verdadeiro 

1 Eu rio muito.      

2 Eu dificilmente dou 

risada. 

     

 Ou talvez algumas vezes você fale muito mas algumas vezes não. Então você deve responder as 

seguintes questões assim:  

 

 

 Falso Quase 

sempre 

falso 

Não consigo 

decidir! 

Quase sempre 

verdadeiro 

Verdadeiro 

3 Eu falo um pouquinho 

demais. 

     

4 Em geral eu sou 

quieto (a). 

     

 

Lembre-se: todas as pessoas são diferentes. Não há respostas certas ou erradas! 
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 Falso Quase 

sempre 

falso 

Não 

consigo 

decidir! 

Quase 

sempre 

verdadeiro 

 

Verdadeiro 

1 Eu quero dar o melhor de mim em tudo.      

2 Meus professores me tratam injustamente.      

3 Eu fico nervoso com pessoas que não vêem as 

coisas da minha maneira. 
     

4 Algumas vezes eu ajo antes de pensar ao invés de 

pensar antes de agir. 
     

5 Eu consigo fazer as outras crianças acreditarem 

nas minhas histórias (verdadeiras ou falsas!). 
     

6 Eu gosto de gastar muito dinheiro comigo mesmo 

(a). 
     

7 Eu gostaria de ter roupas melhores que as dos 

meus amigos. 

     

8 Quando eu falho em alguma coisa, 

geralmente é porque outras pessoas não me 

ajudaram. 

     

9 Eu não me preocupo muito com as minhas 

notas. 

     

10 Eu odeio esperar por coisas que eu quero.      

11 Eu não gosto de esperar antes de tomar 

decisões. 

     

12 Eu estou feliz com a minha aparência.      

  Falso Quase 

sempre 

falso 

Não 

consigo 

decidir! 

Quase 

sempre 

verdadeiro 

 

Verdadeiro 

13 Eu gosto de guardar dinheiro ao invés de 

gastá-lo imediatamente. 

     

14 Eu gosto de ajudar outras crianças a aprender.      

15 Eu não gosto de falar sobre os meus 

problemas. 

     

16 Eu me divirto “pregando peças” em outras 

crianças. 

     

17 Caso eu não tenha gostado da minha lição de 

casa, eu a refaço para que ela fique melhor. 

     

18 As pessoas acham que eu sou mimado (a) 

porque eu não gosto de me esforçar. 

     

19 Eu realmente gosto de ajudar os outros. 

 

     

20 Eu pratico coisas que eu acho que são 

importantes. 

     

21 Se alguma coisa deu errado é porque havia 

uma razão para isto. 

     

22 Eu posso descobrir como resolver a maioria 

dos jogos e problemas. 
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23 É bom pra todo mundo quando as pessoas se 

ajudam, umas às outras. 

     

24 Eu fico nervoso (a) quando eu tenho que falar 

na frente de pessoas (por exemplo, falar na 

frente da classe). 

     

25 Eu não me preocupo muito sobre os 

sentimentos das outras pessoas. 

     

  Falso Quase 

sempre 

falso 

Não 

consigo 

decidir! 

Quase 

sempre 

verdadeiro 

 

Verdadeiro 

26 Freqüentemente eu não sei o que eu quero.      

27 Eu só treino se alguém me manda fazê-lo 

(instrumento musical, esportes ou outras 

habilidades). 

     

28 Quando eu brinco com outras crianças, eu 

tenho dificuldade em acompanhá-las. 

     

29 Algumas vezes eu me preocupo tanto com 

mudanças na minha vida que eu perco o sono 

ou fico com dor de estômago. 

     

30 Eu não me importo de fazer coisas perigosas 

se elas forem divertidas. 

     

31 Eu geralmente me meto em encrencas na 

escola sem ter feito nada de errado. 

     

  Falso Quase 

sempre 

falso 

Não 

consigo 

decidir! 

Quase 

sempre 

verdadeiro 

 

Verdadeiro 

32 Eu me sinto bem quando conheço novas 

crianças. Não fico inseguro nestas situações. 

     

33 Eu gosto de me exibir quando eu conheço 

pessoas pela primeira vez.  

     

34 Quando eu faço alguma coisa, eu não desisto 

até que ela saia exatamente como eu quero. 

     

35 Se eu cometo um erro, eu admito isso. 

 

     

36 Geralmente as pessoas não precisam me 

relembrar de fazer tarefas domésticas ou 

outros trabalhos. 

     

37 As pessoas estão sempre tentando tirar 

vantagens de mim. 

     

38 Ver outras pessoas felizes me faz feliz 

também. 

     

39 Eu sou bom naquilo que mais gosto de fazer.      

40 Eu acho que histórias e músicas tristes são 

bobas. 

     

41 Eu me sinto desamparado grande parte do 

tempo. 
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42 Eu freqüentemente me sinto fraco e cansado. 

 

     

43 Eu gosto de ajudar meus amigos quando eles 

estão chateados. 

     

44 Eu geralmente digo “sim” se alguém me 

desafia a fazer alguma coisa. 

     

45 Quando eu cometo um erro bobo, eu me 

preocupo com ele por muito tempo depois. 

     

46 Eu geralmente consigo perceber se alguém 

está triste. 

     

47 Algumas vezes, talvez eu tenha que mentir ou 

trapacear para ter sucesso no que faço. 

     

  Falso Quase 

sempre 

falso 

Não 

consigo 

decidir! 

Quase 

sempre 

verdadeiro 

 

Verdadeiro 

48 Eu geralmente não digo “me desculpe”, 

mesmo se eu tratar alguém mal. 

     

49 Se estão caçoando de uma criança ou 

adolescente que eu conheço, não acho que 

seja minha obrigação impedir isto.  

     

50 Eu me esforço mais do que as outras crianças 

na escola (na lição de casa, esportes ou outras 

coisas) para que eu consiga fazer o meu 

melhor. 

     

51 Eu quero ter um trabalho legal quando eu 

crescer, mesmo que eu tenha que ficar 

estudando por muito tempo. 

     

52 Algumas vezes, pequenas coisas me deixam 

estressado ou bravo. 

     

  Falso Quase 

sempre 

falso 

Não 

consigo 

decidir! 

Quase 

sempre 

verdadeiro 

 

Verdadeiro 

53 Eu gostaria de ser mais esperto do que eu 

sou. 

     

54 Eu me aborreço quando trato alguém mal, 

mesmo se ele tiver sido cruel comigo. 

     

55 Se alguma coisa leva muito tempo, eu 

geralmente não a termino. 

     

56 Eu não me importo de ter que esperar a 

minha vez. 

     

57 Eu estou feliz com a quantidade de amigos 

que eu tenho. 

     

58 Eu geralmente espero até o último minuto pra 

fazer minha lição de casa. 

     

59 Eu me esforço ao máximo para seguir as 

regras. 
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60 Eu fico envergonhado quando eu erro alguma 

coisa. 

     

61 Algumas vezes eu sou “mandão”. 

 

     

62 Geralmente eu não conto para os meus 

amigos quando eu estou com problemas em 

casa. 

     

  Falso Quase 

sempre 

falso 

Não 

consigo 

decidir! 

Quase 

sempre 

verdadeiro 

 

Verdadeiro 

63 Eu sou uma pessoa sensível.      

64 É divertido ser o líder de um grupo.      

65 Eu tento entender como as outras pessoas se 

sentem. 

     

66 Quando eu me esforço em algo, eu 

geralmente consigo ter sucesso. 

     

67 Se alguém me desse 200,00 reais de 

aniversário, eu gastaria tudo com brinquedos 

e jogos pra mim mesmo. 

     

68 Na escola, eu geralmente tiro as notas que eu 

mereço (ou até melhores). 

     

69 Eu não suporto reclamações. 

 

     

70 Eu fico tímido quando encontro os amigos 

dos meus pais. 

     

  Falso Quase 

sempre 

falso 

Não 

consigo 

decidir! 

Quase 

sempre 

verdadeiro 

 

Verdadeiro 

71 Se as pessoas são cruéis comigo, eu “dou o 

troco”. 

     

72 Eu não tenho muita esperança para o futuro. 

 

     

73 Eu gosto da maioria das crianças/ 

adolescentes que eu conheço. 

     

74 Eu gosto de descobrir os melhores caminhos 

para fazer as coisas. 

     

75 Não me incomoda estar com crianças/ 

adolescentes que são “diferentes” – mesmo 

que outras crianças/ adolescentes não gostem 

deles. 

     

76 Se eu começar uma tarefa, eu não paro até 

terminá-la. 

     

77 Eu sempre espero que os outros tomem a 

liderança. 

     

78 Algumas vezes eu não faço coisas que eu 

gostaria de fazer por estar muito nervoso. 
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79 Realmente me aborrece quando crianças/ 

adolescentes “tiram sarro” dos outros. 

     

  Falso Quase 

sempre 

falso 

Não 

consigo 

decidir! 

Quase 

sempre 

verdadeiro 

 

Verdadeiro 

80 Se uma criança/ adolescente é “diferente” 

(estranho ou esquisito), geralmente não é por 

culpa dela/ dele. 

     

81 Eu me preocupo muito sobre coisas que eu já 

tenha dito ou feito. 

     

82 As escolhas que eu faço como criança/ 

adolescente não importam muito na verdade. 

     

83 Filmes tristes me fazem chorar.      

84 Eu gosto de mim mesmo exatamente como 

eu sou. 

     

85 Eu guardo meus sentimentos pra mim 

mesmo. 

     

  Falso Quase 

sempre 

falso 

Não 

consigo 

decidir! 

Quase 

sempre 

verdadeiro 

 

Verdadeiro 

86 Eu fico bravo facilmente.      
 

87 Meus professores/ pais acham que eu poderia 

ir melhor na escola se eu realmente quisesse. 

     

88 Mesmo quando eu entendo a matéria, eu 

geralmente preciso de ajuda para fazer minha 

lição de casa. 

     

89 Eu não gosto de explicar coisas para pessoas 

que simplesmente não entendem. 

     

90 Se eu pudesse, eu não me importaria de pular 

o resto da infância e me tornar agora mesmo 

um adulto. 

     

91 Eu não gosto de ser o líder de um trabalho em 

grupo. 

     

92 Eu não me coloco objetivos que eu tenha que 

cumprir, porque, na verdade, outras coisas 

são mais divertidas. 

     

 


