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Atitudes frente à criança com deficiência: o papel dos traços de personalidade, dos 

estilos parentais e dos valores humanos 

Resumo. 

 

A presente tese objetivou conhecer em que medida os traços de personalidade, os estilos 

parentais e os valores humanos predizem as atitudes de crianças frente aos seus pares com 

deficiência. A fim de alcançar o objetivo proposto, foram realizados quatro artigos. O Artigo 

1, de caráter teórico, teve como objetivo uma explanação sobre três variáveis consideradas 

para explicar as atitudes frente à criança com deficiência: traços de personalidade, estilos 

parentais e valores humanos. O Artigo 2 objetivou conhecer as evidências de validade da 

Chedoke-McMaster Attitudes towards Children with Handicaps Scale – CATCH (Escala de 

Atitudes frente à Criança com Deficiência - EAFCD) para o contexto brasileiro. Portanto, 

foram realizados dois estudos: no Estudo 1, participaram 304 crianças de 7 a 12 anos (M= 

9,75, DP= 1,63), a maioria do sexo feminino (57,9%), estudantes do segundo ao sétimo ano 

do Ensino Fundamental de escolas da rede privada, situadas em uma capital nordestina. Todas 

as crianças responderam à EAFCD, em sua versão original com 36 itens e aos dados 

demográficos. Foi encontrada uma estrutura trifatorial, com sete itens cada, com os alfas de 

Cronbach variando entre 0,60 e 0,81. O Estudo 2 objetivou replicar a estrutura descrita no 

estudo anterior, a fim de conhecer as evidências de validade fatorial e consistência interna da 

EAFCD no contexto do interior do estado. Especificamente, objetivou-se avaliar a 

congruência entre a estrutura resultante da amostra proveniente da capital e do interior. Para 

tanto, participaram 196 crianças com a mesma escolaridade e faixa etária do Estudo 1, sendo 

crianças residentes em cidade do interior do estado, com idade média de 10,7 anos (DP= 

0,88), 50% do sexo masculino e 50% do sexo feminino. Os participantes responderam à 

EAFCD, com 21 itens, obtida por meio do Estudo 1. Os resultados indicaram que, por meio 

dos critérios de Catell e Horn, a medida apresentou uma estrutura tridimensional, com 

componentes relacionados à integração social (α =0,85), isolamento social (α =0,65) e alta 

valoração (α =0,54), sugerindo uma estrutura da EAFCD reduzida em 18 itens, bem como 

apresentou índices satisfatórios de congruência fatorial (variando de 0,93 a 1). Os achados 

sugeriram evidências de validade e propriedades psicométricas adequadas do instrumento 

para seu uso no contexto brasileiro. Desse modo, o Artigo 3 foi realizado objetivando a 

análise confirmatória da EAFCD. A amostra foi composta por 200 crianças com idade média 

de 9,89 anos (DP= 1,30), a maioria do sexo feminino (59,5%), estudantes do 2º ao 7º ano do 

Ensino Fundamental. Quanto à adequação da dimensionalidade do instrumento, corroborou-se 

sua estrutura trifatorial com indicadores satisfatórios de ajuste: χ
2
/gl = 1,37, GFI = 0,99, AGFI 

= 0,99, RMSEA = 0,01 (IC90% = 0,015-0,0,62). Por último, o Artigo 4 buscou a elaboração 

de um modelo teórico explicativo das atitudes investigadas nos estudos supracitados. 

Participaram 314 crianças, com idade média de 9,96 anos (DP= 1,52), a maioria do sexo 

feminino (54,1%). Conclui-se que o traço de personalidade amabilidade prediz negativamente 

os valores de realização, contribuindo para as atitudes positivas frente à criança com 

deficiência. Além do mais, tais atitudes também podem ser favorecidas quando as crianças 

percebem características do estilo autoritativo dos pais.  

 

Palavras-chave: Atitudes, criança com deficiência, valores humanos, estilos parentais, traços 

de personalidade. 

 

 



Attitudes toward children with disabilities: the role of personality traits, parenting styles 

and human values 

 

Abstract. 

 

The present thesis aimed at knowing the extent to which personality traits, parental styles and 

human values predict the attitudes of children towards their disabled peers. In order to achieve 

the proposed objective, four articles were carried out. Article 1, from a theoretical perspective, 

aimed at an explanation of three variables considered to explain the attitudes towards children 

with disabilities: personality traits, parental styles and human values. Article 2 aimed at 

knowing the evidence of validity of the Chedoke-McMaster Attitudes toward Children with 

Handicaps Scale (CATCH) for the Brazilian context. Therefore, two studies were carried out: 

in Study 1, 304 children aged from 7 to 12 years (M = 9.75, SD = 1.63), the majority of 

females (57.9%), students from the second to seventh year of primary education of private 

schools, located in a northeastern capital. All children responded to the EAFCD in its original 

version with 36 items and demographics. A trifactor structure was found, with seven items 

each, with Cronbach's alphas ranging from 0.60 to 0.81. Study 2 aimed to replicate the 

structure described in the previous study, in order to know the evidence of factorial validity 

and internal consistency of the EAFCD in the context of the interior of the state. Specifically, 

the objective was to evaluate the congruence between the resulting sample structure from the 

capital and the interior. For that, 196 children with the same education and age group of Study 

1 participated, who live in a city in the interior of the state, with a mean age of 10.7 years (SD 

= 0.88), 50% males and 50 % female. The results indicated that through the Catell and Horn 

criteria, the measure presented a three-dimensional structure, with components related to 

social integration (α = 0.85) , Social isolation (α = 0.65) and high valuation (α = 0.54), 

suggesting a reduced EAFCD structure in 18 items, as well as satisfactory index of factorial 

congruence (ranging from 0.93 to 1). The findings suggested evidence of validity and 

adequate psychometric properties of the instrument for its use in the Brazilian context. Thus, 

Article 3 was carried out aiming at the confirmatory analysis of the EAFCD. The sample 

consisted of 200 children with a mean age of 9.89 years (SD = 1.30), the majority of females 

(59.5%), students from the 2nd to 7th year of Elementary School. Regarding the adequacy of 

the dimensionality of the instrument, its trifactor structure was confirmed with satisfactory 

adjustment indicators: χ2 / gl = 1.37, GFI = 0.99, AGFI = 0.99, RMSEA = 0.01 (IC 90% = 

0.015 -0,062). Finally, Article 4 sought to elaborate a theoretical model explaining the 

attitudes investigated in the aforementioned studies. A total of 314 children, with a mean age 

of 9.96 years (SD = 1.52), the majority of females (54.1%) participated. It is concluded that 

the personality trait kindness negatively predicts achievement values, contributing to positive 

attitudes towards the disabled child. Moreover, such attitudes can also be favored when 

children perceive characteristics of the authoritative style of parents. 

 

Keywords: Attitudes, children with disabilities, human values, parental styles, personality 

traits. 

 

 

 

 

 



Actitudes hacia el niño con discapacidad: el papel de los rasgos de personalidad, de los 

estilos parentales y de los valores humanos 

 

Resumen 

La presente tesis objetivó conocer en que medida los rasgos de personalidad, los estilos 

parentales y los Artículo 1 valores humanos predicen las actitudes de los niños hacia sus pares 

con discapacidad. Con el f in de alcanzar el objetivo propuesto, se realizaron cuatro artículos. 

El Artículo 1, de carácter teórico, tuvo como objetivo una explicación sobre tres variables 

consideradas para explicar las actitudes hacia el niño con discapacidad: rasgos de 

personalidad, estilos parentales y valores humanos. El Artículo 2 objetivó conocer las 

evidencias de validez de Chedoke-McMaster Attitudes towards Children with Handicaps 

Scale - CATCH (Escala de Actitudes hacia el Niño con Discapacidad - EAFCD) para el 

contexto brasileño. Por lo tanto, se realizaron dos estudios: en el Estudio 1, participaron 304 

niños de 7 a 12 años (M = 9,75, DE = 1,63), la mayoría del sexo femenino (57,9%), 

estudiantes del segundo al séptimo año de la enseñanza primaria de escuelas de la red privada, 

ubicadas en una capital nordestina. Todos los niños respondieron la EAFCD, en su versión 

original con 36 ítems y los datos demográficos. Se encontró una estructura de tres factores, 

con siete ítems cada uno, con alfas de Cronbach variando entre 0,60 y 0,81. El Estudio 2 

objetivó replicar la estructura descrita en el estudio1, con el fin de conocer las evidencias de 

validez factorial y consistencia interna de la EAFCD en el contexto del interior del estado. 

Específicamente, se objetivó evaluar la congruencia entre la estructura resultante de la 

muestra proveniente de la capital y del interior. Para tal, participaron 196 niños con la misma 

escolaridad y grupo de edad del Estudio 1, siendo niños residentes en ciudades del interior del 

estado, con promedio de edad de 10,7 años (DE = 0,88), 50% del sexo masculino y 50% del 

sexo femenino. Los participantes respondieron a la EAFCD, con 21 ítems, obtenida por medio 

del Estudio 1. Los resultados indicaron que por medio de los criterios de Catell y Horn, la 

medida presentó una estructura de tres factores, con los componentes integración social (α = 

0,85), aislamiento social (α = 0,65) y alta valoración (α = 0,54), sugiriendo una estructura de 

la EAFCD reducida en 18 ítems, así como presentó índices satisfactorios de congruencia 

factorial (variando de 0,93 hasta 1). Los hallazgos sugirieron evidencias de validez y 

propiedades psicométricas adecuadas del instrumento para su uso en el contexto brasileño. De 

este modo, el Artículo 3 fue realizado con el objetivo de realizar el análisis confirmatório de la 

EAFCD. La muestra fue compuesta por 200 niños con promedio de edad de 9,89 años (DE = 

1,30), la mayoría del sexo femenino (59,5%), estudiantes del segundo al séptimo año de la 

enseñanza primaria. En cuanto a la adecuación de la dimensionalidad del instrumento, se 

corroboró su estructura de tres factores con indicadores satisfactorios de ajuste: χ
2
/gl = 1,37, 

GFI = 0,99, AGFI = 0,99, RMSEA = 0,01 (IC90% = 0,015-0,0,62). Por fin, el Artículo 4 buscó 

la elaboración de un modelo teórico explicativo de las actitudes investigadas en los estudios 

citados antes. Participaron 314 niños, con promedio de edad de 9,96 años (DE = 1,52), la 

mayoría del sexo femenino (54,1%). Se concluye que el rasgo de personalidad amabilidad 

preduce negativamente los valores de realización, lo que contribuye para las actitudes 

positivas hacia el niño con discapacidad. Además, estas actitudes también pueden ser 

favorecidas cuando los niños perciben características del estilo parental autoritario de sus 

padres. 

Palabras clave: Actitudes, niños con discapacidad, valores humanos, estilos parentales, rasgos 

de personalidad. 
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Apresentação 

 

 A exclusão é o processo pelo qual certos indivíduos e grupos são sistematicamente 

impedidos de ascender a posições que lhes permitiriam uma forma de vida autônoma, em um 

determinado contexto (Castel, 1998). Por outro lado, a inclusão é o processo pelo qual os 

sistemas sociais comuns são tornados adequados para toda a diversidade humana - composta 

por etnia, raça, língua, nacionalidade, gênero, orientação sexual, deficiência e outros atributos 

- com a participação das próprias pessoas na formulação e execução dessas adequações 

(Sassaki, 2009). 

 A palavra inclusão é utilizada com certa frequência no discurso social e educativo e é 

empregada nos diversos cenários que concebem os possíveis alvos de exclusão e atitudes 

preconceituosas. Historicamente, a proposta de integração escolar foi elaborada em 1972, na 

Educação Especial, por um grupo de profissionais da Escandinávia, liderados por 

Wolfensberger, na forma do chamado princípio de normalização (Batista & Enumo, 2004). 

Este princípio indica que todas as pessoas com deficiência têm o direito de usufruir de 

condições de vida o mais comum possível na sociedade em que vivem.   

 Essas noções de normalização e integração se difundiram rapidamente nos Estados 

Unidos da América, Canadá e por diversos países da Europa, fortalecendo-se, no final dos 

anos 60 e início dos anos 70 do século XX, junto com os movimentos de direitos civis, 

quando diversas minorias e grupos marginalizados começaram a lutar para conquistar seu 

espaço na sociedade (Glat, 1998). 

 Vale destacar a especificidade dos termos integração e inclusão escolar, uma vez que 

ambas priorizam a inserção da pessoa com deficiência na escola regular (Thomas, Walker & 

Webb, 1998). A palavra integração apresenta a ideia de inserção parcial e condicionada às 

possibilidades de cada pessoa, já que o pressuposto básico é de que a dificuldade está nas 
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pessoas com deficiência, e que estas podem ser incorporadas no ensino regular sempre que 

suas características permitirem. Já a palavra inclusão remete-nos a uma definição mais ampla, 

indicando inserção total e incondicional. Isto é, exige a transformação da escola, pois defende 

a inserção no ensino regular de alunos com quaisquer déficits e necessidades, cabendo às 

escolas se adaptarem às necessidades dos alunos, ou seja, a inclusão acaba por exigir uma 

ruptura com o modelo tradicional de ensino (Werneck, 1997). A noção de inclusão, por essa 

razão, não estabelece parâmetros (como faz o conceito de integração) em relação a tipos 

particulares de deficiências. 

 Sassaki (1998) faz outra distinção, conceituando a integração enquanto inserção da 

pessoa com deficiência preparada para conviver na sociedade, e a inclusão como uma 

mudança na sociedade, para que a pessoa com deficiência possa se desenvolver e exercer sua 

cidadania. Sintetizando, a integração privilegia o aluno com deficiência, dividindo com ele a 

responsabilidade da inserção, enquanto a inclusão tenta avançar, exigindo também da 

sociedade, em geral, condições para essa inserção. 

 Ao observar o percurso histórico da inclusão de pessoas com deficiência, da Idade 

Antiga aos tempos atuais, constata-se um processo que denota também resquícios de uma 

exclusão, mesmo que caminhando em aspectos importantes para a acessibilidade e aceitação 

das pessoas com deficiência. Isto é, existiram avanços importantes para uma sociedade mais 

inclusiva e adaptada para receber tais pessoas, avanços estes comprovados com o 

desenvolvimento científico (Lazzareschi, 2007), mudanças curriculares (Santos & Santiago, 

2011), preocupação com a qualificação e o aperfeiçoamento docente (Dorziat, 2013), 

tecnologias assistivas (Martinez & Assis, 2011), entre outros. No entanto, a questão é se esses 

avanços estão sendo acessíveis a todos que deles necessitam. Portanto, destacam-se os 

aspectos ligados ao interesse de classe, à hegemonia da classe dominante e à questão social 
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como possíveis justificadores importantes e críticos para se perceber e compreender a 

inclusão hoje (Santiago, 2011). 

 De acordo com o censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IBGE (2010), o percentual da população brasileira com deficiência é de 23,9%, sendo a 

deficiência visual a mais proeminente, com 18,8%; a física com 7%; a auditiva representada 

por 5,1%, e 1,4% refere-se à deficiência intelectual. Especificamente, a região nordeste é a 

que apresenta maior índice de pessoas com deficiência, correspondendo a 4,1% com 

deficiência visual severa, 2,6% com deficiência física severa e 1,2% com deficiência auditiva 

severa. 

 Vale ressaltar o termo correto utilizado para se referir a esse público. Segundo Sassaki 

(2005), jamais houve ou haverá um único termo correto, válido definitivamente em todos os 

tempos e espaços, latitudinal e longitudinalmente. Ou seja, de acordo com a época, são 

utilizados termos cujo significado seja compatível com os valores vigentes em cada 

sociedade, enquanto esta evolui em sua visão e entendimento sobre as pessoas que possuem 

deficiência. Os termos “inválidos”, “incapacitados”, “deficientes”, “excepcionais”, “pessoas 

deficientes”, “pessoas portadoras de deficiência”, “portadores de necessidades especiais”, 

dentre outros termos que denotam o entendimento pejorativo da deficiência e da pessoa, 

foram utilizados em tempos passados e não mais aceitos.  

 Porém, nos dias atuais, a nomenclatura utilizada é “Pessoa com Deficiência”, termo 

baseado nos seguintes princípios (Sassaki, 2005): a) não esconder ou camuflar a deficiência; 

b) não aceitar o “consolo” da falsa ideia de que todo mundo tem deficiência; c) mostrar com 

dignidade a realidade da deficiência; d) combater neologismos que tentam diluir as diferenças, 

tais como: “pessoas com capacidades especiais”, “pessoas com habilidades diferenciadas”, 

“pessoas especiais”; e d) valorizar as diferenças e necessidades decorrentes da deficiência. 
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 Ao se falar em inclusão social, o termo acessibilidade é frequentemente debatido, 

dando destaque para a importância da efetividade dessa para a pessoa com deficiência, 

especialmente pelo acolhimento oferecido pela sociedade, seja por espaços adaptados, seja 

por mudanças de atitudes e criação de políticas públicas. Vale salientar que o termo não se 

refere apenas à acessibilidade física ou arquitetônica (sem barreiras no ambiente físico), mas 

existem outras cinco dimensões de acessibilidade (Sassaki, 2009): 1) comunicacional (sem 

barreiras na comunicação entre pessoas); 2) metodológica (sem barreiras nos métodos e 

técnicas de lazer, trabalho, educação etc.); 3) instrumental (sem barreiras com instrumentos, 

ferramentas, utensílios); 4) programática (sem barreiras embutidas em políticas públicas, 

legislações, normas); e 5) atitudinal (sem preconceitos, estereótipos, estigmas e 

discriminações nos comportamentos da sociedade para pessoas com deficiência).  

 Desse modo, a acessibilidade é uma qualidade, uma facilidade que precisa estar 

presente em todos os contextos e aspectos da atividade humana. A presente tese versará sobre 

essa última dimensão da acessibilidade, a atitudinal. As atitudes têm sido descritas como 

preditores de comportamento ou intenções comportamentais (Eagly & Chaiken, 1993; Kraus, 

1995). A maioria das crianças e jovens com deficiência vivem nos países em desenvolvimento 

onde enfrentam desigualdades na educação e de oportunidades. As crianças podem ter 

atitudes negativas frente às pessoas com deficiência e essas atitudes constituem uma das 

principais barreiras para o desenvolvimento do seu potencial (Olaleye et al., 2012). Por outro 

lado, os programas de inclusão escolar podem favorecer a diminuição do preconeito (Pivak, 

McCormas, & LaFlamme, 2002; Sindelar, 1995).  

 Recentemente, publicada em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), Lei nº 

13.146/2015, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, representa um grande 

avanço na inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. O documento, que entrou em 
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vigor em 2016, fixa punições para atitudes discriminatórias e prevê mudanças em diversas 

áreas, com destaque para a educação (Brasil, 2015). 

 A aceitação de crianças e adolescentes com deficiência por seus colegas é 

importante para promover a integração e inclusão (Mrug & Wallander, 2002). Em 

consonância com as políticas que defendem a educação inclusiva, as pessoas com deficiência 

estão em ambiente comum com crianças com desenvolvimento típico (sem deficiência), no 

entanto, o acesso a uma escola regular não garante necessariamente a plena participação. Tal 

restrição de participação social pode ser provocada por aspectos pessoais e ambientais, 

incluindo possíveis atitudes negativas por parte dos demais estudantes, as quais apresentam 

um importante papel para aceitação e convivência entre as pessoas (Vignes et al., 2009).  

  As atitudes que favorecem a inclusão estão relacionadas a vários aspectos da estrutura 

e cultura escolar e aos fatores interpessoais dos colegas de turma de crianças com deficiência. 

Por exemplo, uma estrutura com meta escolar (coletiva) que promove aprendizagem e 

compreensão para todos os alunos está associada a atitudes positivas e com fatores 

interpessoais desejáveis entre os alunos e destes com os professores (McDougall et al., 2004).  

 Pesquisas vêm sendo realizadas a fim de compreender os possíveis fatores 

envolvidos nas atitudes frente à criança com deficiência [e.g., qualidade de vida, bem-estar e 

contato social (Vignes et al., 2009); idade, sexo e tipo de deficiência (Nowicki, 2006), dentre 

outros]. No entanto, levantamentos feitos por publicações científicas mostram a escassez de 

estudos que investiguem aspectos psicológicos que podem explicar tais atitudes, evidenciada 

a partir de buscas realizadas no Google Acadêmico (2017) e nas bases de dados Index Psi, 

MEDLINE, PubMed, PsycINFO e SCOPUS com as palavras e expressões-chave “atitudes 

frente a crianças com deficiência” e “escala de atitudes frente a crianças com deficiência”. 

Não foram encontradas publicações brasileiras envolvendo estudos sobre as atitudes em 
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relação à criança com deficiência, nem tampouco pesquisas empíricas de construção ou 

adaptação de medidas que avaliassem tal construto. 

 Partindo dessa premissa, a presente tese objetiva conhecer em que medida os traços de 

personalidade, os estilos parentais e os valores humanos predizem as atitudes de crianças 

frente aos seus pares com deficiência. Estudar os traços de personalidade implica conhecer em 

que medida aspectos de características pessoais influenciam nas atitudes; ao mesmo tempo 

que se pretende verificar  qual dos estilos parentais contribui para explicar as atitudes frente à 

criança com deficiência na perspectiva dos filhos, visto que os pais são os principais 

responsáveis pela educação e socialização, bem como ressalta-se a importância tanto da 

autoridade quanto da afetividade para o desenvolvimento de competências pessoais e sociais 

na criação de filhos. Ademais, por meio da colaboração dos valores humanos, visa-se a checar 

como tais princípios guiam e orientam as atitudes frente à criança com deficiência. 

 Na presente tese, será considerado o modelo dos Cinco Grandes Fatores (Big Five) de 

personalidade, o qual concebe uma estrutura básica com cinco dimensões representando os 

traços, são eles: abertura a experiências; conscienciosidade; extroversão; amabilidade e 

neuroticismo (Furnham, Hughes, & Marshall, 2013; McCrae & John, 1992).  

 Quanto aos estilos parentais, será tido em conta o modelo definido por Maccoby e 

Martin (1983), que considera duas dimensões fundamentais, a saber: exigência (autoridade) e 

responsividade (afetividade). A exigência parental inclui todas as atitudes dos pais que 

buscam de alguma forma controlar o comportamento dos filhos, impondo-lhes limites e 

estabelecendo regras. Já a responsividade refere-se às atitudes compreensivas que os pais têm 

para com os filhos e que visam, através do apoio emocional e da comunicação, a favorecer o 

desenvolvimento da autonomia das crianças, adolescentes e jovens. A intersecção dessas duas 

dimensões (exigência e responsividade) concebe quatro tipos de estilos parentais (autoritário, 

autoritativo, permissivo e negligente). 
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 A terceira variável também considerada como uma possível explicação das atitudes 

frente à criança com deficiência consiste nos valores humanos. Estes são aqui considerados 

segundo a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos (Gouveia, 2013), pela qual os valores 

são princípios-guias ou categorias de orientação que transcendem situações concretas, 

servindo como lentes socialmente construídas por meio das quais se confere sentido no 

mundo ao redor (Gouveia, 2016). No que diz respeito às suas funções, pode-se afirmar que 

eles guiam o comportamento humano, sendo expressos pela dimensão tipo de orientação 

(pessoal, central e social), e expressam cognitivamente as necessidades humanas, sendo 

representados pelo tipo de motivador (materialista ou humanitário). A combinação destes dois 

eixos origina as seis subfunções propostas nessa teoria: realização, experimentação, 

existência, suprapessoal, interativa e normativa. 

 Desse modo, para a consecução do objetivo proposto, foram elaborados quatro artigos: 

o artigo 1, de natureza teórica, objetivou realizar uma explanação das três variáveis 

consideradas para explicar as atitudes frente à criança com deficiência: traços de 

personalidade, estilos parentais e valores humanos. O artigo 2 objetivou conhecer as 

evidências de validade da Chedoke-McMaster Attitudes towards Children with Handicaps 

Scale – CATCH (Escala de Atitudes frente à Criança com Deficiência - EAFCD) para o 

contexto brasileiro. Para tal, foram realizados dois estudos: no Estudo 1, a análise fatorial 

exploratória foi feita a partir de uma amostra de crianças da capital do estado, e no Estudo 2 

foi realizada a replicação da estrutura fatorial encontrada no estudo anterior, a fim de 

conhecer as evidências de validade fatorial e consistência interna da EAFCD no contexto do 

interior do estado e avaliar a congruência entre a estrutura fatorial resultante da amostra 

proveniente da capital e do interior.  

 O artigo 3 teve como finalidade a análise fatorial confirmatória da EAFCD e, por 

último, o artigo 4 objetivou a elaboração de um modelo explicativo, empregando recursos de 
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modelagem por equações estruturais, a fim de compreender como as variáveis (traços de 

personalidade, estilos parentais e valores humanos) podem explicar as atitudes frente às 

crianças com deficiência. 
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Atitudes frente à criança com deficiência: contribuições teóricas dos traços de 

personalidade, estilos parentais e valores humanos  

 

 

Resumo.  

 

O presente estudo objetivou compreender teoricamente a contribuição dos traços de 

personalidade, dos estilos parentais e dos valores humanos na explicação das atitudes frente à 

criança com deficiência. A fim de contribuir para uma atitude positiva frente à criança com 

deficiência, foram discutidos construtos importantes da Psicologia, com a possibilidade da 

realização de futuros estudos para a elaboração de um modelo teórico, que ressalte o papel 

dos traços de personalidade, dos valores humanos e dos estilos parentais na tentativa de 

explicar a atitude frente à criança com deficiência. Desse modo, por meio dessa revisão 

teórica, visou também a colaborar com a reflexão para uma sociedade mais inclusiva, além de 

ressaltar a importância do desenvolvimento de pesquisas com tais variáveis no contexto 

infantil.  

 

Palavras-chave: Atitudes, criança com deficiência, estilos parentais, valores, personalidade. 
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Attitudes towards children with disabilities: theoretical contributions of personality 

traits, parental styles and human values 

 

 

 

 

Abstract. 

 

The present study aimed at an explanation of three variables considered as explanatory of the 

attitudes towards children with disabilities: personality traits, parental styles and human 

values. In order to contribute to a positive attitude towards children with disabilities, 

important constructs of Psychology were discussed, with the possibility of conducting future 

studies for the elaboration of a theoretical model, highlighting the role of personality traits, 

human values and Parental styles in an attempt to explain the attitude toward the disabled 

child. Thus, through this theoretical revision, it also sought to collaborate with the reflection 

towards a more inclusive society, besides emphasizing the importance of the development of 

researches with such variables in the infantile context. 

 

Keywords: Attitudes, children with disabilities, parental styles, values, personality. 
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Actitudes hacia el niño con discapacidad: contribuciones teóricas de los rasgos de 

personalidad, los estilos parentales  y los valores humanos  

 

 

Resumen. 

 

El presente estudio objetivó comprender teoricamente la contribución de los rasgos de 

personalidad, de los estilos parentales y de los valores humanos en la explicación de las 

actitudes hacia el niño con discapacidad. A fin de contribuir a una actitud positiva hacia el 

niño con discapacidad, se discutieron constructos importantes de la Psicología, con la 

posibilidad de realizar futuros estudios para la elaboración de un modelo teórico, que resalte 

el papel de los rasgos de personalidad, de los valores humanos y de los estilos parentales en el 

intento de explicar la actitud hacia el niño con discapacidad. De este modo, por medio de esta 

revisión teórica, se ha tratado también de colaborar con la reflexión para una sociedad más 

inclusiva, además de resaltar la importancia del desarrollo de investigaciones con tales 

variables en el contexto infantil. 

 

Palabras clave: Actitudes, niños con discapacidad, estilos parentales, valores, personalidad. 
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Introdução 

 A inclusão é hoje um tema bastante discutido no contexto educacional e social (Ávila 

& Sallán, 2016; Santiago, 2011; Tonini & Costas, 2011) e vem sendo estudado desde que se 

reconheceu a importância de pessoas que eram educadas em escolas especiais serem inseridas 

e educadas em escolas regulares, juntamente com estudantes que não apresentavam 

deficiência ou dificuldades de aprendizagem (Hinz & Boban, 2011). 

 É comum que as pesquisas publicadas foquem a criança com deficiência no âmbito 

escolar, tais como a percepção de professores no cenário da inclusão (Vargas et al., 2011) e o 

lúdico com crianças com deficiência (Caldeira & Oliver, 2007). Todavia, sente-se a 

necessidade de entender quais fatores podem estar envolvidos na explicação das atitudes de 

crianças em relação aos seus pares com deficiência.  

 Portanto, o presente estudo objetivou realizar uma explanação sobre as três variáveis 

aqui consideradas para explicar as atitudes frente à criança com deficiência: traços de 

personalidade, estilos parentais e valores humanos. Nessa conjuntura, o desenvolvimento de 

pesquisas com as variáveis supracitadas pode acarretar em propostas de prevenção ou 

diminuição de atitudes negativas frente às pessoas com deficiência, favorecendo, de tal forma, 

maior possibilidade de inclusão social.  

Por meio dos traços de personalidade, busca-se compreender como as características 

pessoais influenciam nas atitudes; pela percepção dos filhos sobre a educação que recebem 

dos pais, busca-se conhecer as implicações na forma de perceber, sentir e se comportar diante 

da criança com deficiência; e, através dos valores humanos, verificar quais subfunções 

valorativas das crianças contribuem para as atitudes frente à criança com deficiência.  

 Desse modo, a presente revisão teórica visa a promulgar uma reflexão voltada para 

necessidade de uma sociedade mais inclusiva. Nesse sentido, ao realizar um breve histórico 

sobre a inclusão da pessoa com deficiência, percebem-se as características de cada época. Na 
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Idade Antiga, as pessoas que apresentavam deficiência eram consideradas pessoas sem valor, 

incapacitadas e inválidas, uma vez que o trabalho pesado era reconhecidamente importante 

para a produção e sobrevivência em uma época que se prezava pelo trabalho árduo (Garcia, 

1996). Dessa forma, as pessoas com deficiência ficavam à margem da sociedade, pois 

estavam aquém dessa utilidade. 

 Na Idade Média, tem-se a figura da Igreja Católica, instituição importante, que 

concebia a pessoa com deficiência possuidora de alma e, por isto, precisava ser respeitada. 

Dessa forma, a Igreja acolhia as pessoas com deficiência. No entanto, cabe ressaltar que esse 

acolhimento muitas vezes estava condicionado ao poder aquisitivo e atrelado à classe social a 

que a pessoa pertencia (Santiago, 2011). 

 Na Idade Moderna, surge a ascensão das Universidades, o progresso da ciência e, com 

isso, ocorre a institucionalização da deficiência, isto é, cada deficiência estava enquadrada em 

um espaço, onde existia a ideia da presença das escolas e institutos considerados “especiais”, 

que recebiam a pessoa de acordo com a deficiência que apresentava (Castel, 1998). Nesses 

espaços, estava em evidência a possibilidade de educar, porém de acordo com a deficiência 

que apresentavam, para posterior inserção dessas pessoas “adaptadas” ao convívio social 

(Pagni, 2017).  

 Foi um momento importante para o conhecimento, aperfeiçoamento de metodologias e 

procedimentos médicos acerca dos tipos de deficiência, mas percebeu-se que essa estrutura 

que separava as pessoas de acordo com a sua deficiência contribuía para uma maior 

segregação, isto é, uns estavam privados de conviver e socializar com pessoas com deficiência 

diferentes e com sociedade em geral (Santiago, 2011).  

 Após esse momento, surge o conceito de integração, que consistia no movimento da 

passagem das pessoas das escolas (instituições) especiais para as escolas regulares, visando a 
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um currículo flexível que pudesse acolher as pessoas com deficiência, as quais até então 

estavam sendo educadas fora delas (Martinez, Oliveira, & Moscato, 2015).  

 A integração escolar retirou as crianças e os jovens com deficiência das instituições de 

ensino especial, em defesa da igualdade, o que lhes permitiu o usufruto de um novo espaço e 

novos parceiros de convívio, de socialização e de aprendizagem (a escola regular). As práticas 

pedagógicas foram também adaptadas para o contexto das escolas regulares, para ser útil de 

acordo com as características individuais dos estudantes (Sanches & Teodoro, 2006). 

 A partir desse período, surgem as discussões a respeito da inclusão, que objetivavam 

uma reforma do sistema social para que a sociedade estivesse adaptada para receber e acolher 

todas as pessoas com deficiência, possibilitando dessa forma o acesso à educação, de modo a 

atender às demandas de cada um (Guedes et al., 2012). Hoje, não se concebe uma educação 

especial para um público específico de crianças, pois se compreende que não seja necessário 

separar as pessoas para educá-las, mas para ensiná-las a viver com os outros (Sanches & 

Teodoro, 2006). 

 Desse modo, a inclusão pretende promover o convívio social e a socialização de todos 

os alunos na escola inclusiva. Nas palavras de Wilson (2000), inclusão é a palavra que hoje 

pretende definir igualdade, fraternidade, direitos humanos ou democracia das diferenças que 

apresentem. As escolas devem reconhecer e satisfazer o princípio fundamental das escolas 

inclusivas, que, segundo a Declaração de Salamanca (1994), consiste em todos os alunos 

aprenderem juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades e necessidades 

diversas, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um 

bom nível de educação para todos, através de currículos adequados, de uma boa organização 

escolar, de estratégias pedagógicas e de utilização de recursos. Para tanto, é preciso um 

conjunto de apoios e de serviços para satisfazer as demandas oriundas do contexto escolar. 
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 Portanto, só é possível a concepção de uma escola inclusiva ao considerar uma 

educação em que a heterogeneidade do grupo não seja um problema, pelo contrário, seja 

encarado como um grande desafio e estímulo à criatividade e à qualificação dos profissionais 

da educação, promovendo mudanças de mentalidades, de políticas e de práticas educativas 

(Sanches & Teodoro, 2006).  

 Ainda sobre a inclusão, destaca-se a Lei n° 9.394/96 que estabelece a Lei de Diretrizes 

e Bases da educação nacional (LDB) e apresenta, em seu artigo 58 do Capítulo V, o 

entendimento de que “a educação especial é a modalidade de educação escolar oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação” (Brasil, 2013). Nota-se que, 

nos dias atuais, tornaram-se comuns salas de aula que proporcionam a interação e convivência 

de pessoas com e sem deficiência. 

 Levando em consideração as repercussões dessas interações no contexto infantil e 

compreendendo que as atitudes frente às pessoas com deficiência possam explicar a exclusão 

social (Nowicki & Sandieson, 2002), faz-se importante entender como as crianças 

compreendem o processo de inclusão (Killen & Smetana, 2010).  

 Sendo assim, faz-se necessário pensar sobre os fatores que podem contribuir para uma 

atitude positiva em relação à criança com deficiência. Portanto, a seguir serão discutidos 

construtos importantes da psicologia a fim de possibilitar, futuramente, a elaboração de um 

modelo teórico, que ressalte o papel dos traços de personalidade, dos estilos parentais e dos 

valores humanos na tentativa de contribuir para a explicação das atitudes frente à criança com 

deficiência. 
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Atitudes frente à criança com deficiência 

 Sabe-se que as atitudes se estruturam durante o processo de socialização e de 

aprendizagem (e.g. reforço, punição, modelagem), sendo consequências de características 

individuais ou de determinantes sociais que podem se formar em decorrência de processos 

cognitivos, tais como a busca de equilíbrio e de consonância (Rodrigues et al., 2012). Existem 

diversas definições de atitude (Allport, 1935), podendo-se concebê-la como uma organização 

duradoura de crenças e cognições em geral, uma carga afetiva pró ou contra um objeto social 

e uma predisposição à ação. 

 Dessa forma, consideram-se os três componentes atitudinais, quais sejam: cognitivo 

(conhecimento, maneira de entender o objeto atitudinal), afetivo (sentimento pró ou contra um 

determinado objeto social) e comportamental (a combinação de cognição e afeto como 

instigadora de comportamentos em determinadas situações). 

 O estudo das atitudes é utilizado na Psicologia Social, nas mais diversas áreas de 

pesquisa e podem ser úteis para explicar, predizer ou servir como mediador de 

comportamentos, a fim de compreender as ações humanas a nível pessoal e social (Lima & 

Pimentel, 2017). Para exemplificar esses estudos, menciona-se a pesquisa realizada por 

Freires (2015), que objetivou investigar os correlatos e preditores das atitudes frente à 

homoparentalidade e constatou uma correlação positiva entre disposições atitudinais de 

aceitação e as dimensões flexíveis do preconceito sexual e crenças positivas frente aos 

homossexuais.  

 Ainda no âmbito de relacionamentos afetivos, Freire (2013) objetivou explicar as 

atitudes frente ao poliamor e outras formas de amar por meio de fatores explicativos como os 

valores humanos e fatores de ciúme, concluindo, assim, que as pessoas que demonstram um 

maior nível de rejeição a este tipo de relacionamento são as que são guiadas por valores 

normativos e que são pautadas por normas socialmente aceitas para as relações amorosas.  
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 Ainda verificou-se que os estudos sobre as atitudes de crianças são menos frequentes 

quando comparadas com pesquisas envolvendo amostras de adultos. Em estudo realizado com 

54 crianças sobre atitudes frente ao idoso (Luchesi, Dupas, & Pavarini, 2012), constatou-se 

que tais atitudes foram consideradas positivas, destacando-se a importância do convívio da 

criança com o idoso. 

Em estudo desenvolvido em Portugal, Martins (2011) constatou que a atitude dos 

professores face à inclusão não varia quanto ao tipo de deficiência (intelectual e física); a 

cooperação entre alunos com e sem deficiência varia em função da tipologia, sendo maior 

entre alunos sem deficiência e estudantes com deficiência intelectual.  

A fim de perceber a importância e utilidade de estudar as atitudes frente à criança com 

deficiência, é importante compreender o percurso que a sociedade tem vivido do processo de 

exclusão à inclusão, como pode ser visualizado na Figura 1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Carvalho (2016)  

Figura 1. Diagrama explicativo do processo de exclusão à inclusão 
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 No primeiro quadrante, tem-se pessoas com deficiência fora do convívio social, 

mostrando, claramente, a exclusão sofrida por este grupo. O segundo quadrante, à direita, 

ilustra o momento em que as pessoas com deficiência foram percebidas e escolarizadas em 

institutos tidos como especiais para acolher tais pessoas. No entanto, observa-se uma 

segregação, estão em um conjunto à parte, evidenciando suas diferenças, percebe-se o 

preconceito explícito e a ideia da separação, da distinção.  

 No terceiro quadrante, canto inferior esquerdo, observa-se a imagem que representa o 

movimento de integração, que foi a oportunidade de retirar as pessoas com deficiência dos 

institutos (ou escolas) especiais e integrá-las em um mesmo espaço, nas chamadas salas de 

aula de escolas regulares. 

 Contudo, nota-se que estão em um mesmo ambiente, mas não ocorre a interação. Será 

então que os recursos têm sido suficientes para a real inclusão destas pessoas? Daí é quando 

surge o conceito de inclusão, que consiste na reforma social e educacional, e conscientização 

e adaptação das pessoas e dos recursos para, de fato, haver a inclusão das pessoas com 

deficiência. Esta é demonstrada no quarto quadrante, no canto inferior direito, onde todas as 

pessoas estão participando, plenamente, de um mesmo ambiente.  

 Desse modo, o estudo em questão tem como foco principal as atitudes frente à criança 

com deficiência, porém é pertinente ressaltar a importância do envolvimento dos vários 

agentes na questão da inclusão (e.g. pais, responsáveis, cuidadores, professores, auxiliares de 

sala, pedagogos, psicólogos etc.), já que se compreende que a inclusão só é possível a partir 

do envolvimento e adaptação da sociedade. Nas últimas décadas têm-se verificado melhorias 

nas atitudes face à deficiência, estas têm se modificado no mesmo ritmo das mudanças sociais 

e do modelo de escola (Nota, 2011).  

 Martins (2011) destaca que os preconceitos em relação à deficiência podem surgir por 

meio do modo como as crianças são educadas. Muitas vezes as crianças estão sujeitas a 
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práticas que conduzem ao desenvolvimento precoce de atitudes negativas frente às pessoas 

com deficiência. Assim, as atitudes assumem extrema importância no contexto educativo, na 

medida em que é na escola que ocorrem as primeiras interações, geralmente no que diz 

respeito aos grupos de amizade e, possivelmente, aos primeiros contatos diretos com pessoas 

com deficiência.  

 Para mensurar as atitudes, são comumente empregadas escalas de atitudes, tais como a 

de Thurstone, de Guttman e de Likert, sendo esta última a mais comum, que consiste em uma 

relação de itens referentes a um objeto atitudinal, contendo aspectos favoráveis ou 

desfavoráveis que variam em uma escala de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”. 

Tal técnica de mensuração consiste em um tipo avaliativo explícito que pode sofrer vieses e 

respostas falsas devido à desejabilidade social, diferindo os resultados da realidade.  

Como alternativa para evitar a possibilidade de falseabilidade dos respondentes, 

destaca-se o uso de medidas implícitas, através das quais são requisitadas respostas mais 

espontâneas (Maio & Haddock, 2010). Nesse âmbito podem ser citados o Priming (Fazio, 

1990), o qual considera que as atitudes são associações na memória entre um dado objeto e 

seu processo de avaliação, e o Teste de Associação Implícita – TAI (Greenwald, Mcghee & 

Schwartz, 1998), que considera que os objetos atitudinais podem ativar espontaneamente 

avaliações que afetam respostas subsequentes (Lima & Pimentel, 2017). 

 Utilizando a Chedoke-McMaster Attitudes towards Children with Handicaps Scale 

CATCH na França, Vignes et al. (2008) exploraram os fatores associados às atitudes dos 

alunos frente aos seus pares com deficiência. As atitudes mais positivas estavam associadas 

ao sexo feminino e a uma boa qualidade de vida, assim como ter amizades com pessoas com 

deficiência e ter recebido, pelos pais, informações sobre deficiência. 
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 A seguir são abordados fatores (variáveis) que possivelmente apresentam influências 

nas atitudes frente à criança com deficiência, quais sejam: os traços de personalidade, os 

estilos parentais e os valores humanos no contexto infantil. 

 

Traços de Personalidade: o modelo dos Cinco Grandes Fatores (CGF) 

 Segundo Allport (1966), a personalidade consiste em uma organização dos sistemas 

psicofísicos que determinam as características de seus pensamentos e comportamentos. Já 

Eysenck e Eysenck (1987) compreendem a personalidade como uma hierarquia de traços que 

se caracterizam por tendências duradouras que constituem formas de se comportar em 

diferentes situações. Para Rebollo e Harris (2006), o termo personalidade refere-se aos 

padrões de comportamento e atitudes que são peculiares a um determinado indivíduo, logo, os 

traços de personalidade diferem de um indivíduo para outro, sendo relativamente constantes e 

estáveis em cada pessoa. 

 Como se pode observar, existem várias formas de compreender a personalidade. 

Schultz e Schultz (2006) definem a personalidade como um agrupamento permanente e 

peculiar de características que podem sofrer modificações, dependendo das situações que o 

indivíduo esteja vivenciando. Nas definições ora apresentadas, nota-se que os conceitos sobre 

personalidade enfatizam a sua relação com a conduta, isto é, uma identidade de 

comportamento (Bazi, 2003). No entanto, é importante ressaltar o papel das influências 

ambientais e da aprendizagem na variação de uma situação para diferentes indivíduos. Nesse 

contexto, por meio da perspectiva da teoria do traço, considera-se a existência de uma parte 

variável e outra constante nas condutas pessoais, e essa constante seriam os traços que são 

tendências de comportamentos que covariam (Pacheco & Sisto, 2003). 

 Nesse sentido, destaca-se o modelo dos Cinco Grandes Fatores (CGF), que vem sendo 

sugerido como uma versão moderna da Teoria de Traço, e descreve dimensões básicas da 
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personalidade de forma consistente. Nesse modelo, os fatores não foram elaborados segundo 

uma única teoria da personalidade, mas a partir dos instrumentos voltados para mensurar os 

seus fatores (e.g., o 16 PF, MMPI, Escala de Necessidades de Murray, entre outros) (Hutz et 

al., 1998). 

 Na língua inglesa, em sua forma original, os cinco grandes fatores da personalidade 

são representados pela sigla OCEAN, que se refere às iniciais dos traços: openess to 

experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness e neuroticism (Benet-Martínez & 

John, 1998). Já no contexto brasileiro, as dimensões do modelo dos Cinco Grandes Fatores da 

personalidade, também conhecido como Big Five, são: abertura à mudança, 

conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. Tais fatores sugerem um 

conjunto de características que o indivíduo tende a procurar nos outros, como, por exemplo, 

saber se uma pessoa é ativa e dominante ou passiva e submissa; agradável ou desagradável, 

amigável ou fria; responsável ou negligente; imprevisível ou estável; aberta ou resistente a 

novas experiências (Goldberg, 1981; McAdams, 1992). Esses cinco traços de personalidade 

que compõem o modelo dos Cinco Grades Fatores da Personalidade são apresentados na 

Figura 2 e definidos sequencialmente. 
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Figura 2. Traços de personalidade: o modelo dos Cinco Grandes Fatores 

 

 O traço abertura à experiência refere-se às pessoas que tendem a ser mais criativas e 

inovadoras e apresentam pensamentos mais flexíveis e interesses culturais. Geralmente, estão 

abertas a vivenciarem novas experiências. De modo contrário, as pessoas que pontuam baixo 

nesse traço de personalidade tendem a ser mais conservadoras, mais tradicionais e mais 

fechadas às novas experiências (Benet-Martinez & John, 1998).  

 Já a conscienciosidade consiste em pessoas que apresentam organização e 

persistência; são pessoas mais prudentes e conscientes de seus deveres. Diferentemente, 

pessoas que pontuam baixo nesse traço, geralmente, são menos responsáveis e sem metas 

claras (Nunes & Hutz, 2007).  

 O traço de personalidade denominado extroversão caracteriza os indivíduos mais 

sociáveis, comunicativos e afetivos. De modo contrário, pessoas que pontuam baixo nesse 

Abertura à mudança 

Conscienciosidade 

Extroversão Amabilidade 

Neuroticismo 
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traço tendem a ser indivíduos com comportamentos mais voltados para si, mais reservados e 

quietos (Schultz & Schultz, 2011).  

 A amabilidade refere-se às pessoas que, geralmente, são amorosas e generosas, com 

comportamentos pró-sociais e bondosos (Nunes & Hutz, 2007). Aqueles que pontuam baixo 

no traço em questão, apresentam tendência a serem hostis, egoístas e manipuladoras 

(DeYoung & Gray, 2009).  

 O traço conhecido como neuroticismo é caracterizado pela instabilidade emocional e 

reflete a maior sensibilidade aos estímulos temíveis. No geral, são pessoas preocupadas, 

inseguras e com menor tolerância às frustrações. Por outro lado, pessoas que pontuam baixo 

nesse fator da personalidade são aquelas independentes e com maior estabilidade emocional 

(Schultz & Schultz, 2011).  

 O modelo dos Cinco Grandes Fatores da Personalidade supracitado demonstra ser 

parcimonioso e apresenta evidências psicométricas favoráveis. Monteiro et al. (2015) 

sumariam tais fatores, afirmando que cada dimensão avalia com independência diferentes 

tendências individuais: abertura à mudança explica as diferenças individuais em relação ao 

interesse pela cultura, estética, criatividade e flexibilidade cognitiva; conscienciosidade 

concerne às tendências individuais relacionadas ao autocontrole, pontualidade, precisão e 

diligência; extroversão refere-se ao grau de socialização, energia, emoção positiva e busca de 

sensações; amabilidade descreve o quanto alguém é cordial, empático, solidário e abnegado; 

neuroticismo é uma dimensão geral que explica as associações entre emoção negativa e 

instabilidade emocional. 

 Poddiakov (2014) realizou um estudo teórico que demonstra que crianças em fase 

pré-escolar enxergam a brincadeira como formas de atitude presentes na vida. Segundo o 

autor, a brincadeira é importante no desenvolvimento da personalidade da criança.  
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 O estado característico da criança consiste em um sentimento de alegria, diversão e 

muita energia, em que a brincadeira é o meio de comunicação com o mundo real. Do 

contrário, se, por algum motivo, o mundo interno da criança sofre alguma alteração de humor, 

causado por regras rigorosas, o desenvolvimento emocional e de personalidade serão 

negativamente afetados (Poddiakov, 2014).  

 O estudo feito por Egberts et al. (2015) objetivou explicar como o senso de 

competência parental contribui de forma significativa para com a personalidade infantil, assim 

como de forma indireta, a percepção das crianças em relação aos pais através de suas 

competências. Foi constatado que a personalidade infantil está diretamente correlacionada 

com a parentalidade percebida. As crianças mais benevolentes e imaginativas apresentam 

níveis mais elevados de afetividade com os pais. Porém, inesperadamente, as crianças 

emocionalmente estáveis apresentaram um menor nível de afetividade parental.  

 Ademais, outra situação causada pela competência parental é o efeito do domínio 

social, que desafia a autoridade parental, aumentando a frustração e o controle psicológico dos 

pais. A maior sociabilidade do adolescente extrovertido faz com que estes passem mais tempo 

com os amigos e menos tempo sob o monitoramento dos pais, tornando-os mais suscetíveis a 

se envolverem em comportamentos de risco (Egberts et al.,2015). 

 Nesse sentido, conforme o modelo conceitual de Ardelt e Eclles (2001), os filhos 

percebem maior demonstração de afeto de pais com maior senso de competência, que reagem 

com menos exageros e menor controle psicológico.  Ou seja, a competência parental gera 

engajamento na estratégica de promover a gestão familiar. Por outro lado, os pais que não 

possuem confiança em si mesmo e em suas habilidades parentais são mais frustrados, 

angustiados ou até mesmo irritados, contribuindo negativamente para o processo de formação 

parental. Já os pais conscienciosos são organizados, possuem autodisciplina e são controlados 
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emocionalmente, disponibilizando maior tempo para a afetividade e não para a correção dos 

filhos. 

 Como propõem Bilsky e Schwartz (1994), há evidências empíricas e teóricas para a 

associação entre traços de personalidade e valores humanos. Entretanto, não se verificam 

estudos que relacionem os traços de personalidade e sua influência nas atitudes frente à 

criança com deficiência. Portanto, para refletir sobre essas atitudes, foram considerados 

fatores relacionados à personalidade, valores humanos e uma terceira variável, os estilos 

parentais, a fim de compreender além de características pessoais das crianças, verificar qual a 

influência da percepção do estilo de educação que recebem dos pais sobre suas atitudes. A 

seguir, esta variável será apresentada.  

 

A influência dos estilos parentais no comportamento infantil 

 É notória a importância da participação da família no desenvolvimento infantil. 

Compreender de que forma os estilos parentais podem influenciar características 

comportamentais das crianças e adolescentes tem sido tema de estudos em diversos contextos, 

tais como bullying (Gómez-Ortiz, Romera, & Ortega-Ruiz, 2016), hábitos de estudo (Fonsêca 

et al., 2014), engajamento escolar (Santos et al., 2014), desempenho acadêmico (Fonsêca, 

2008), ideação suicida em adolescentes (Nunes & Mota, 2016), otimismo da criança (Weber, 

Brandenburg & Viezzer, 2003), obesidade infantil (Frontini, Moreira, & Canavarro, 2016), 

inteligência emocional (Batool & Bond, 2015) e consumo abusivo de drogas entre 

adolescentes (Paiva & Ronzani, 2009).  

 Os estilos parentais podem ser entendidos como um conjunto de atitudes e 

manifestações dos pais em relação aos filhos no que diz respeito às situações de poder, 

hierarquia e apoio emocional, trazendo contribuições ao clima psicológico para o 

desenvolvimento de crianças e adolescentes. Tais atitudes dos pais estimulam a disciplina, 
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responsabilidade e autonomia nos filhos, bem como orientam os comportamentos sociais 

adequados (Reppold et al., 2002). 

 Faz-se necessário esclarecer a diferença entre estilos parentais e práticas parentais. 

Segundo Darling e Steinberg (1993), estilos parentais referem-se a um padrão global de 

características da interação dos pais com os filhos em diversas situações, um conjunto de 

atitudes que propicia um clima emocional em que as práticas se expressam. O estilo então 

pode ser entendido como o conjunto de determinadas condutas. Enquanto as práticas parentais 

(comportamentos socializadores, como disciplina, apoio e comportamentos interativos pais-

criança) variam entre situações, acredita-se que os estilos parentais sejam relativamente 

independentes de um contexto específico de socialização e se evidenciam numa ampla 

variedade de interações entre pais e filhos (Keith & Christensen, 1997). Desta forma, o estilo 

e a prática educativa estão habitualmente associados, uma vez que o conjunto das práticas vai 

formar o estilo parental (Tornaría, Vandemeulebroecke, & Copin, 2001).  

 As práticas educativas são estratégias e técnicas empregadas por pais e mães no 

sentido de orientar o comportamento de seus filhos, com a finalidade de obter resultados 

específicos em determinadas situações. São concebidas também como estratégias educativas 

ou de socialização, já que têm como objetivo expressar a vontade dos pais para a criança e 

fazer com que ela altere seu comportamento, segundo o que é desejável pelos pais 

(Cecconello, Antoni, & Koller, 2003; Alvarenga & Piccinini, 2001; Darling & Steinberg, 

1993). 

 A descrição dos estilos parentais foi realizada pela primeira vez por Baumrind na 

década de 60, a partir do interesse em descobrir como os diferentes padrões de controle 

parental poderiam afetar o desenvolvimento dos filhos. Baumrind (1966) enfatizou a 

autoridade que os pais exercem sobre os filhos, vendo neste controle a expressão de crenças e 
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valores parentais. Assim, denominou três tipos de estilos parentais: autoritativo, autoritário e 

permissivo.  

 Em seguida, Maccoby e Martin (1983) propuseram um modelo teórico de estilos 

parentais baseado em duas dimensões fundamentais nas práticas educativas dos pais: 

exigência (autoridade) e responsividade (afetividade). Enquanto a exigência parental inclui 

todas as atitudes dos pais que buscam de alguma forma controlar o comportamento dos filhos, 

impondo-lhes limites e estabelecendo regras, a responsividade, por sua vez, refere-se às 

atitudes compreensivas que os pais têm para com os filhos e que visam, através do apoio 

emocional e da comunicação, a favorecer o desenvolvimento da autonomia das crianças, 

adolescentes e jovens (Maccoby & Martin, 1983). A intersecção dessas duas dimensões 

concebe quatro tipos de estilos parentais (autoritário, autoritativo, permissivo e negligente), 

como pode ser visto na Figura 3 e explicado a seguir. 

 

 

 

  Fonte: Adaptado de Ruiz (2014) 
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Figura 3. Estilos parentais a partir da associação da autoridade e afetividade 

 

 O estilo autoritário é caracterizado por baixa aceitação e elevada exigência. Os pais 

utilizam o poder para exigir dos filhos certos comportamentos e são pouco atentos e sensíveis 

às necessidades destes, sendo característicos desses pais não estimular as respostas verbais e 

nem aceitar os argumentos dos filhos (Bee, 1996; Weber, Selig, Bernardi, & Salvador, 2006). 

Nesse estilo parental, os pais fornecem pouco afeto e não se envolvem com o filho (Weber et 

al., 2006), o que possibilita que as crianças que crescem em famílias autoritárias não se saiam 

bem na escola, costumem ser menos habilidosas que as outras e tenham autoestima baixa, 

além de poderem apresentar altos níveis de depressão (Baumrind, 1991). 

 O estilo autoritativo é caracterizado por alta responsividade, aceitação e exigência. Por 

meio do diálogo, orientam e controlam o comportamento dos filhos, valorizando suas 

decisões autônomas e seus comportamentos disciplinados (Bee, 1996), logo, o firme controle 

é exercido, porém sem intimidar o filho (Weber et al., 2006). As crianças e adolescentes 

educados nessas famílias costumam apresentar autoestima mais elevada e são mais 

independentes. Ademais, demonstram ser orientados para realizações, obtendo melhores notas 

na escola e sendo classificados como competentes em diversas áreas (Maccoby & Martin, 

1983).  

 O estilo permissivo é caracterizado por alta responsividade, aceitação e baixa 

exigência, isto é, os pais desenvolvem boa comunicação com os filhos e, pela pouca 

exigência, não exercem controle, permitindo uma autorregulação das atividades exercidas 

pelos filhos (Bee, 1999; Weber et al., 2006). De acordo com Weber et al. (2006), crianças e 

adolescentes que são educados segundo esse estilo parental, possivelmente, são mais 

propensos a se envolverem em problemas comportamentais, demonstrarem baixos níveis de 

depressão e podem ter baixo desempenho na escola, uma vez que os pais permissivos se 

envolvem na vida dos filhos, porém não são estabelecidos regras e limites.  
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 E, por último, o estilo negligente é caracterizado tanto por baixa responsividade 

quanto pela baixa exigência. Os pais demonstram pouco afeto e quase não exigem dos filhos 

(Bee, 1999; Weber et al., 2006). Geralmente, esses pais disponibilizam pouco tempo para 

companhia, não auxiliam nas tarefas escolares e não se preocupam em conhecer os seus 

amigos. Desse modo, as crianças de famílias com tal estilo podem ser inseguras, impulsivas, 

antissociais e pouco orientadas para a realização escolar. Além disso, podem ter 

desenvolvimento atrasado e problemas afetivos e de conduta (Weber, 2005).  

 No que diz respeito aos estudos sobre os estilos parentais, pautados nas dimensões 

de exigência e responsividade, Nunes e Mota (2016) analisaram sua influência no 

desenvolvimento da ideação suicida em 604 adolescentes portugueses com idade entre 15 e 18 

anos. Os achados indicaram a associação dos estilos autoritário e permissivo dos pais (pai e 

mãe) e a ideação suicida. Além do mais, encontraram a presença de mediação total por apego 

ao pai na relação entre o estilo permissivo do pai e a ideação suicida do filho. 

 Fônseca (2008) elaborou, com amostra de 588 estudantes com idade média de 14,4 

anos, um modelo explicativo do desempenho acadêmico, a partir do qual sugere que este 

construto é explicado a partir do ajustamento escolar, ou seja, quanto mais ajustado o 

adolescente estiver às normas da escola, demonstrando disciplina e relacionamentos 

satisfatórios com professores e colegas, mais possibilidade há de vir a ter um bom 

desempenho escolar. Neste modelo, o ajustamento escolar é resultado do bem-estar subjetivo 

e da percepção da escola como comunidade que apresentam os jovens. E estas duas variáveis 

são, por sua vez, influenciadas pelos estilos parentais autoritativo (positivo) ou negligente 

(negativo). 

 Ainda sobre a relação dos estilos parentais com o contexto educacional, Fônseca et 

al. (2014) realizaram um estudo com 600 estudantes com idade média de 14,3 anos, e os 

resultados demonstraram que os hábitos de estudo se correlacionaram com a dimensão 
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responsividade materna (r = 0,19; p < 0,01) e paterna (r = 0,16; p < 0,01), isto é, os pais que 

demonstram responsividade alta influenciam de forma positiva a construção de hábitos de 

estudos. 

 Pesquisas sobre estilos parentais e práticas disciplinares mostraram uma relação 

entre ambos os fatores e o envolvimento de bullying na adolescência (Gómez-Ortiz, Romera, 

& Ortega-Ruiz, 2016). Participaram 2.060 estudantes espanhóis do ensino médio, com idade 

média de 14,34 anos. Por meio do modelo de equações estruturais, os resultados confirmaram 

o papel mediador da disciplina parental entre as práticas parentais e a agressividade e 

vitimização dos alunos. Desse modo, a vitimização correlacionou-se diretamente com o 

comportamento disciplinar da agressão parental psicológica em ambos os sexos, além do 

mais, os achados sugeriram que os estilos parentais com pouco afeto e comunicação, bem 

como com baixa promoção de autonomia, favorecem o uso de disciplina punitiva (prática 

parental), o que aumenta o risco de envolvimento do adolescente em bullying.  

 Isto posto, percebe-se a importância de estudar os quatro tipos de estilos parentais 

(autoritário, autoritativo, permissivo e negligente) oriundos da associação de suas duas 

principais dimensões (afetividade e responsividade), uma vez que tais estilos de educação 

familiar podem servir como possíveis explicadores para valores, atitudes e intenções 

comportamentais de crianças e adolescentes (Fônseca, 2008). A seguir, será apresentada uma 

breve consideração sobre os valores humanos e a sua relação com a infância. 

 

Valores humanos  

 Cotidianamente, ouve-se falar em valores humanos no contexto do direito, da 

política, das religiões, da educação e da psicologia. Nesse sentido, existem teorias que visam a 

estudar esse construto. No presente estudo, os valores humanos são compreendidos por meio 

da psicologia social. Nesse sentido, Inglehart (1977) enfoca a dimensão cultural dos valores, 
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expressa pelo materialismo (refere-se às necessidades humanas mais elementares, como de 

segurança e fisiológicas e são operacionalizadas a partir dos valores mais concretos) e pós-

materialismo (refere-se às necessidades mais elevadas, como autoestima e estética e envolvem 

valores mais abstratos).  

 Por outro lado, Schwartz (2005) propõe dez tipos motivacionais de valores, que 

podem ser divididos em individualistas (autodireção, estimulação, hedonismo, poder e 

realização), coletivistas (benevolência, conformidade e tradição) e mistos (segurança e 

universalismo). Sua proposta é descrever as pessoas não segundo seus valores específicos, 

mas conforme suas pontuações nestes tipos motivacionais. 

 Em suas pesquisas, tanto Inglehart quanto Schwartz ocuparam suas amostras com 

adultos e, algumas vezes, adolescentes, mas não apresentaram estudos sobre valores na 

infância (Andrade, Camino & Dias, 2008).  Contudo, faz-se importante compreendê-los em 

crianças, uma vez que os valores se formam já na primeira década de vida (Porfeli, 2007; 

Rokeach, 1973). Desse modo, Kohn (1977) objetivou conhecer a transmissão de valores de 

pais para filhos, propondo um modelo de valores composto por dois fatores (autodireção – 

agir com base no seu próprio julgamento; e conformidade – agir com base nas consequências 

externas). Para o autor, países de nível socioeconômico médio enfatizam a importância de os 

filhos seguirem valores de autodireção, enquanto os de nível socioeconômico baixo são 

guiados mais por valores de conformidade.  

 Nesse contexto de valores entre pais e filhos, Palacios, Moreno e Hidalgo (1998) 

ressaltaram que as estratégias que os pais utilizam para a transmissão desses valores e metas e 

o modo de pensar com relação ao desenvolvimento e educação das crianças se constroem 

sobre marcos de referência presentes na cultura e na sociedade em que vivem, como também 

no grupo social que estão inseridos. 
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 Conforme Rokeach (1973), os valores orientam, são guias e, portanto, fundamentais 

para entender o modo como as pessoas se comportam. Perante os estudos na área em questão, 

destaca-se a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos (Gouveia, 2013), a qual compreende 

um modelo alternativo aos de Inglehart e Schwartz. Em razão das fragilidades dos modelos 

anteriores e buscando um modelo mais parcimonioso, teoricamente fundamentado e com 

capacidade maior de integração (Gouveia et al., 2011), Gouveia e seus colaboradores 

elaboraram a teoria funcionalista (Gouveia, 2003; Gouveia, et al., 2008). Por esses motivos, 

optou-se por usar como fundamento da presente pesquisa os construtos valorativos discutidos 

à luz dessa teoria. 

 Parece evidente a contribuição dos valores humanos. À luz dessa teoria, tem-se uma 

variedade de pesquisas que correlacionam os valores com outros construtos, a saber: 

autoavaliação e desempenho acadêmico (Moura, 2016), atitudes e engajamento escolar 

(Sousa, 2013), congruência de pais e filhos (Soares, 2013), atitudes frente à 

homoparentalidade (Freires, 2015), atitudes frente a resíduos domésticos (Sousa Filho, 2014), 

para citar alguns. 

 Segundo Gouveia (2016), os valores são princípios-guias ou categorias de 

orientação que transcendem situações concretas, servindo como lentes socialmente 

construídas por meio das quais se confere sentido no mundo ao redor. No que diz respeito às 

funções dos valores, pode-se afirmar que eles guiam o comportamento humano, sendo 

expressos pela dimensão tipo de orientação (pessoal, central e social), e expressam 

cognitivamente as necessidades humanas, sendo representados pelo tipo de motivador 

(materialista ou humanitária). A combinação destes dois eixos origina as seis subfunções, 

como é possível observar na Figura 4. 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gouveia (2016, p. 20). 

 

Figura 4. Dimensões, subfunções e valores específicos 

 

 Segue a descrição de cada subfunção, segundo Gouveia (2013). A subfunção 
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contribuem para a promoção de mudanças na estrutura de organizações sociais, sendo mais 

endossados por jovens (Vione, 2012). São indicadores desta subfunção os valores emoção, 

prazer e sexualidade. 

 A subfunção realização é caracterizada pelas necessidades de autoestima (Maslow, 

1954; Ronen, 1994) e seus valores se originam de um princípio pessoal para guiar a vida dos 
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tipicamente apreciados por jovens adultos, em fase produtiva, ou indivíduos educados em 

contextos disciplinares e formais. Êxito, poder e prestígio são exemplos de valores desta 

subfunção. 

 A subfunção suprapessoal tem uma orientação central, representando os valores de 

necessidades estéticas e de cognição, bem como a necessidade superior de autorrealização. 

Eles podem ser concebidos como idealistas, indicando a importância de ideias abstratas, com 

menor ênfase em aspectos concretos e materiais (Inglehart, 1991). A pessoa que endossa uma 

orientação central e um motivador humanitário costuma pensar de forma mais geral e ampla, 

tomando decisões e se comportando a partir de critérios universais. Os três valores que 

indicam tal subfunção são beleza, conhecimento e maturidade. 

 A subfunção existência representa as necessidades fisiológicas básicas (e.g., comer, 

beber, dormir) e a necessidade de segurança. O propósito principal de seus valores é garantir 

as condições básicas para a sobrevivência biológica e psicológica do indivíduo. Os valores de 

existência são endossados por indivíduos em contextos de escassez econômica (Silva Filho, 

2001), ou por aqueles que foram socializados em tais ambientes (Inglehart, 1991). Os valores 

identificadores dessa subfunção são estabilidade pessoal, saúde e sobrevivência. 

 A subfunção interativa representa as necessidades de pertencimento, amor e 

afiliação, reunindo valores essenciais para estabelecer, regular e manter as relações 

interpessoais. Contatos sociais são uma meta em si, enfatizando atributos mais afetivos e 

abstratos. As pessoas que os adotam são frequentemente mais jovens e orientadas para 

relações íntimas estáveis (Milfont, Gouveia, & Costa, 2006). Três valores indicadores desta 

subfunção são afetividade, apoio social e convivência. 

 Por fim, a subfunção normativa reflete a importância de preservar a cultura e as 

normas convencionais. Pessoas mais velhas são mais prováveis de serem guiadas por tais 

valores (Rokeach, 1973; Tamayo, 1988; Vione, 2012), seguindo normas convencionais e 
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tendo menos comportamentos anticonvencionais. Três valores que a representam são 

obediência, religiosidade e tradição. 

 Vale salientar que o instrumento baseado na teoria funcionalista dos valores 

humanos e que possibilita apreender tais subfunções valorativas é chamado de Questionário 

dos Valores Básicos (QVB; Gouveia, 2003). Foi desenvolvido tanto para populações de 

adolescentes quanto para adultos. Pensando em valores específicos para o público infantil, o 

QVB foi adaptado com linguagem e conteúdo próprio para crianças (Gouveia et al., 2011), 

observando, atentamente, os 18 itens do instrumento, constituindo o Questionário dos Valores 

Básicos – versão infantil (QVB-I). 

 Comparado com os modelos descritos anteriormente (Inglehart, 1977; Schwartz, 

2005), o modelo da Teoria Funcionalista dos Valores Humanos (Gouveia, 2013) não consiste 

em uma lista extensa de valores, sendo apresentado de forma objetiva e parcimoniosa e 

expresso por uma lista de valores consensualmente universais, visando-se um instrumento que 

não seja cansativo e que abranja valores gerais facilmente reconhecidos independentemente 

do contexto cultural. 

 Utilizando a teoria em questão, Schneider (2001) realizou um estudo a fim de 

conhecer como se dá a transmissão de valores de pais para filhos e chegou à conclusão de que 

os valores dos filhos na socialização familiar correspondem à seguinte estrutura: a) os valores 

dos filhos correspondem aos valores que eles percebem como sendo de seus pais; b) os 

valores dos filhos correspondem aos valores que os pais desejam que seus filhos possuam; e 

c) os valores dos filhos correspondem aos próprios valores dos pais. 

Também fundamentada na teoria dos valores aqui considerada, Andrade (2003) 

realizou um estudo para conhecer a influência dos valores humanos de crianças com idade 

variando entre 10 e 12 anos, em suas preferências por desenhos animados, analisando as 

implicações desta preferência para o comportamento de justificar a agressão como conduta 
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adequada para a resolução de problemas. O estudo apontou, dentre outros resultados, que os 

valores de experimentação obtiveram relação com a preferência por desenhos animados 

agressivos (r = 0,11, p < 0,05), isto é, os valores podem ser um fator importante na hora de 

explicar a preferência por tipo de desenho animado. 

 Ainda utilizando o QVB-I, Soares (2013) realizou um estudo com 351 pares (pais – 

filhos), pelo qual pretendeu verificar a influência dos pais nas prioridades valorativas dos 

filhos e sua relação com o comportamento de bullying. Os resultados indicaram que as 

prioridades valorativas dos filhos são congruentes com as dos seus pais; a dimensão de estilo 

parental autoritária esteve diretamente relacionada aos valores pessoais do pai e da mãe e a 

relação entre os valores percebidos nos pais e priorizados pelos filhos são moderadas pela 

dimensão afetividade do pai e da mãe, especificamente, os valores pessoais da mãe e os 

centrais e pessoais dos pais. Ademais, constatou-se que as pontuações dos pais e dos filhos 

nas atitudes positivas frente a potenciais alvos de bullying estão diretamente relacionadas (r = 

0,44) e que as pontuações dos filhos no bullying estão correlacionadas positivamente com os 

valores pessoais (r = 0,10) e negativamente com os sociais (r = -0,12). 

 É notório que a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos, juntamente com os 

estilos parentais e traços de personalidade, pode oferecer uma explicação pertinente para as 

atitudes frente às crianças com deficiência. Estudos envolvendo valores e preconceito foram 

realizados [e.g., atitudes frente à homoparentalidade (Freires, 2015); atitudes frente ao 

poliamor e demais forma de amar (Freire, 2013)], no entanto, ainda não foram realizados 

estudos com a associação das subfunções valorativas e o preconceito no contexto infantil. 

 

Considerações finais 

 É possível perceber a importância de estudar os construtos psicológicos estilos 

parentais, valores humanos e traços de personalidade para a compreensão das atitudes de 
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crianças e adolescentes. Uma vez que, como foi visto durante este artigo teórico, estudar os 

traços de personalidade implica conhecer o papel que certas características pessoais podem 

influenciar as atitudes; já os estilos parentais por meio da percepção que os filhos têm quanto 

à afetividade e autoridade dos pais denotam a sua importância para o desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais; e, por meio da colaboração dos valores humanos, é possível 

checar como tais princípios guiam e orientam as atitudes. Notou-se, por meio deste estudo 

teórico, a inexistência, no contexto brasileiro, de empreendimentos científicos pautados na 

análise de atitudes frente à criança com deficiência. 

 Como limitações deste artigo, é possível elencar, principalmente, a ausência de 

estudos empíricos suportando os pressupostos e evidências da explicação de atitudes frente a 

crianças com deficiência a partir dos traços de personalidade, estilos parentais e valores 

humanos. Desse modo, sugere-se que pesquisas sejam realizadas a fim de investigar quais são 

as atitudes de crianças frente aos seus pares com algum tipo de deficiência (física, visual, 

auditiva, intelectual ou múltipla). Indica-se também a realização de estudos que verifiquem a 

influência das variáveis discutidas neste artigo para a compreensão das atitudes supracitadas. 

 Durante a pesquisa para o presente estudo teórico, não foram encontradas medidas 

adaptadas e validadas para o contexto brasileiro sobre a temática abordada e, em vista disso e 

da necessidade de desenvolver pesquisas, optou-se pela realização de um estudo de evidências 

psicométricas de validação da Chedoke-McMaster Attitudes towards Children with 

Handicaps Scale - CATCH (Rosenbaum, Armstrong, & King, 1986) com amostra de crianças 

brasileiras.  
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Atitudes frente à criança com deficiência: evidências psicométricas no contexto 

brasileiro 

 

Resumo. 

Este artigo objetivou conhecer as evidências de validade da Chedoke-McMaster Attitudes 

towards Children with Handicaps Scale – CATCH (Escala de Atitudes frente à Criança com 

Deficiência - EAFCD) para o contexto brasileiro. Para tanto, foram realizados dois estudos: 

No Estudo 1, participaram 304 crianças de 7 a 12 anos (M= 9,75, DP= 1,63 ), a maioria do 

sexo feminino (57,9%), do segundo ao sétimo ano do Ensino Fundamental de escolas da rede 

privada, situadas em uma capital nordestina. Todas as crianças responderam à EAFCD, em 

sua versão original com 36 itens, e aos dados demográficos. Foi encontrada uma estrutura 

trifatorial, com sete itens cada, utilizando como critério a saturação mínima de 0,40, com os 

alfas de Cronbach variando entre 0,60 e 0,81. No Estudo 2, participaram 196 crianças com a 

mesma escolaridade e faixa etária do estudo supracitado, sendo crianças residentes em cidade 

do interior do estado, com idade média de 10,7 anos (DP= 0,88), 50% do sexo masculino e 

50% do sexo feminino. Os participantes responderam à EAFCD, com 21 itens, obtida por 

meio do estudo 1, uma vez que este segundo estudo teve como objetivo replicar a estrutura 

fatorial descrita no estudo anterior, a fim de conhecer as evidências de validade fatorial e 

consistência interna da EAFCD no contexto do interior do estado. Especificamente, objetivou-

se avaliar a congruência entre a estrutura fatorial resultante da amostra proveniente da capital 

e do interior. Os resultados indicaram que, por meio dos critérios de Catell e Horn, a medida 

apresentou uma estrutura tridimensional, com componentes relacionados à integração social 

(α =0,85), isolamento social (α =0,65) e alta valoração (α =0,54), sugerindo uma estrutura da 

EAFCD reduzida em 18 itens, bem como apresentou índices satisfatórios de congruência 

fatorial (variando de 0,93 a 1). Os achados sugeriram evidências de validade e propriedades 

psicométricas adequadas do instrumento para seu uso no contexto brasileiro.  

 

Palavras-chave: validade fatorial, atitudes, crianças, deficiência, consistência interna.  
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Attitudes towards children with disabilities: psychometric evidence in the Brazilian 

context 

 

Abstract.  

 

This article aims at knowing know the evidence of validity of the Chedoke-McMaster 

Attitudes towards Children with Handicaps Scale (CATCH) for the Brazilian context. To do 

so, two studies were carried out: In Study 1, 304 children aged 7 to 12 years (M = 9.75, SD = 

1.63) participated, most of them female (57.9%), from second to seventh Year of Elementary 

School of private schools located in a northeastern capital. All children responded to the 

EAFCD in its original version with 36 items and demographics. A trifactorial structure was 

found, with seven items each, using as a criterion the minimum saturation of 0.40, with 

Cronbach's alphas varying between 0.60 and 0.81. In Study 2, 196 children with the same 

schooling and age group of the aforementioned study participated, who live in the interior of 

the state, with a mean age of 10.7 years (SD = 0.88), 50% male and 50% female. The 

participants answered the EAFCD, with 21 items, obtained through study 1, since this second 

study had as objective to replicate the factorial structure described in the previous study, in 

order to know the evidence of factorial validity and internal consistency of the EAFCD in the 

context of the interior of the state. Specifically, the objective was to evaluate the congruence 

between the factorial structure resulting from the sample from the capital and the interior. The 

results indicated that through the Catell and Horn criteria, the measure presented a three-

dimensional structure, with components related to social integration (α = 0.85), social 

isolation (α = 0.65) and high valuation (α = 0 , 54), suggesting a reduced EAFCD structure in 

18 items, as well as satisfactory indexes of factorial congruence (ranging from 0.93 to 1). The 

findings suggested evidence of validity and adequate psychometric properties of the 

instrument for its use in the Brazilian context.  

 

Keywords: factorial validity, attitudes, children, disability, internal consistency. 
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Actitudes hacia el niño con discapacidad: evidencias psicométricas en el contexto 

brasileño 

 

Resumen. 

 

Este artículo objetivó conocer las evidencias de validez de la Chedoke-McMaster Actitudes 

towards Children with Handicaps Scale – CATCH (Escala de Actitudes hacia el Niño con 

Discapacidad – EAFCD) para el contexto brasileño. Para ello, se realizaron dos estudios: En 

el Estudio 1, participaron 304 niños de 7 a 12 años (M = 9,75, DE = 1,63), la mayoría del sexo 

femenino (57,9%), del segundo al séptimo año de la enseñanza primaria de escuelas de la red 

privada, ubicadas en una capital nordestina. Todos los niños respondieron la EAFCD, en su 

versión original con 36 ítems y los datos demográficos. Se encontró una estructura de tres 

factores, con siete ítems cada uno, utilizando como criterio la saturación mínima el 0,40, con 

los alfas de Cronbach variando entre 0,60 y 0,81. En el Estudio 2, participaron 196 niños con 

la misma escolaridad y grupo de edad del estudio arriba mencionado, siendo niños residentes 

en ciudad del interior del estado, con promedio de edad de 10,7 años (DE = 0,88), el 50% del 

sexo masculino y el 50% del sexo femenino. Los participantes respondieron a la EAFCD, con 

21 ítems, obtenida por medio del Estudio 1, una vez que este segundo estudio tuvo como 

objetivo replicar la estructura factorial descrita en el estudio anterior, a fin de conocer las 

evidencias de validez factorial y consistencia interna de la EAFCD en el contexto del interior 

del estado. Específicamente, se objetivó evaluar la congruencia entre la estructura factorial 

resultante de la muestra proveniente de la capital y del interior. Los resultados indicaron que 

por medio de los criterios de Catell y Horn, la medida presentó una estructura de tres factores, 

con componentes relacionados a la integración social (α = 0,85), aislamiento social (α = 0,65) 

y alta valoración (α = 0 , 54), sugiriendo una estructura de la EAFCD reducida en 18 ítems, 

así como presentó índices satisfactorios de congruencia factorial (variando de 0,93 a 1). Los 

hallazgos sugirieron evidencias de validez y propiedades psicométricas adecuadas del 

instrumento para su uso en el contexto brasileño. 

Palabras clave: validez factorial, actitudes, niños, discapacidad, consistencia interna. 
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Introdução 

 Em 2015, foi instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência) - Lei N° 13.146/2015 (Brasil, 2015), destinada a 

assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais para pessoas com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. Ao 

longo da história, é possível perceber que o campo da educação de pessoas com deficiência 

passou de um paradigma de segregação para a integração e inclusão, sendo tema de amplo 

debate nos dias atuais (UNESCO, 2005).  

 A capacidade de interagir com estudantes em desenvolvimento típico, ser aceito, 

manter vínculos sociais e ter um auto-conceito positivo são ideias centrais da inclusão 

(Bossaert, Colpin, Pijl, & Petry, 2012; Koster, Nakken, Pijl, & Van Houten, 2009). Contudo, 

pesquisas indicam que a inclusão social de alunos com deficiência não é simples e muitas 

vezes as atitudes dos colegas consistem em barreira para a inclusão da pessoa com deficiência 

nas escolas regulares (Bossaert, Colpin, Pijl, & Petry, 2011; McDougall, De Wit, King, 

Miller, & Killip, 2004; Rosenbaum, Armstrong, & King, 1986a; Rosenbaum, Armstrong, & 

King, 1988; Vignes et al., 2009).  

 Nessa conjuntura, questiona-se, então, no cenário brasileiro atual, de que forma a 

inclusão social é efetivada e como esse processo se configura no contexto escolar em relação 

às pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. Desse modo, destaca-se a importância 

em estudar as atitudes de crianças em relação aos seus colegas que apresentam algum tipo de 

deficiência, a fim de verificar de que modo tal atitude é expressa, possibilitando conhecer e 

compreender os processos que permeiam a possível integração e socialização no contexto de 

inclusão.  

 Considerando o pressuposto de que as atitudes são tidas como organização duradoura 

de crenças e cognições em geral, que expressam uma carga afetiva pró ou contra um objeto 



73 
 

social e que levam a predisposição à ação (Rodrigues, Assmar, & Jablonski, 2012), muitos 

pesquisadores (Lindsay & McPherson, 2011; Mohay & Reid, 2006) vêm dispendendo 

esforços para conhecer as atitudes de crianças em relação aos seus pares com deficiência, 

objetivando verificar os componentes atitudinais (cognitivo, afetivo e comportamental) que 

estão envolvidos na aceitação e rejeição da inclusão de pessoas com deficiência.  

 Nessa direção, com o intuito de compreender o componente relacionado à conduta 

(Diamond, Hong, & Tu, 2008; Favazza & Odom, 1996), alguns pesquisadores realizaram 

observações diretas de interações (crianças com e sem deficiência) a fim de analisar se tais 

medidas são consistentes com seus comportamentos reais (Diamond, 2001; Hestenes & 

Carroll, 2000; Okagaki, Diamond, Kontos, & Hestenes, 1998). Por exemplo, Okagaki et al. 

(1998) solicitaram que um grupo de infantis respondesse à escala de disposição para brincar, 

utilizando imagens hipotéticas de crianças com deficiência. A partir da análise de 50 

observações em três salas de aula inclusivas, os autores em questão verificaram que as 

crianças que estavam mais dispostas a brincar com aquelas hipotéticas eram as mesmas que 

estavam interagindo com crianças com deficiência em situações de jogo livre.  

 Diamond (2001) examinou as relações entre as ideias de crianças, a compreensão 

emocional e o contato com colegas com deficiência. Neste estudo, 45 crianças foram 

observadas em atividade de lazer durante o período de seis semanas, e uma média de 49 

observações de dez minutos foram realizadas para cada criança. Além de tais observações, as 

crianças foram avaliadas por três medidas: (a) aceitação social de pares hipotéticos com 

deficiência utilizando a Social Acceptance Scale adaptada por Harter e Pike (1984), (b) 

estratégias de certas situações em sala de aula com seis vinhetas curtas, a partir de questões 

adaptadas do livro Rubin’s Social Problem-Solving Task–Revised (1988), e (c) sensibilidade 

emocional a certas situações sociais usando perguntas de entrevista adaptadas do estudo de 

Hoffner e Badzinski (1989).  
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 Os resultados do estudo mostraram que metade das crianças estavam envolvidas em 

contato social com pelo menos um colega de classe com deficiência. Além do mais, crianças 

que tiveram contato social com colegas com deficiência foram mais sensíveis a sinais 

associados a diferentes emoções e tiveram maior aceitação dos pares hipotéticos com 

deficiência comparada às crianças que foram observadas interagindo apenas com os colegas 

de desenvolvimento típico. 

 Usando uma perspectiva multidimensional, Werner, Peretz e Roth (2015) 

objetivaram comparar as atitudes de crianças em relação a crianças com deficiência física, 

auditiva e sem deficiência. Para tal, os autores aplicaram escalas de atitudes e cartões de 

imagem para 106 crianças em Israel. Os resultados mostraram que atitudes mais positivas 

foram relatadas em relação a crianças sem deficiência em comparação com crianças com uma 

deficiência física ou uma criança com deficiência auditiva. Em contrapartida, cognições mais 

negativas foram expressas em relação à criança com deficiência auditiva comparada com a 

criança com deficiência física.  

 Nowicki e Sandieson (2002), em seu estudo, destacam o papel da inclusão, 

mostrando que crianças inseridas em salas de aula inclusivas aceitam mais os seus colegas 

com deficiência em relação às que frequentam aulas não inclusivas, ou seja, o contato social 

tende a diminuir a atitude negativa ou desfavorável em relação à pessoa com deficiência. 

 No que diz respeito, especificamente, ao contexto brasileiro, os estudos acerca da 

inclusão social estão atrelados às temáticas que envolvem precisamente a preparação do 

profissional para inclusão (Barreto, Luciano, Paula, & Borges, 2013), inclusão de alunos com 

deficiência no ensino superior (e.g., Chahini & Silva, 2010) e no contexto do trabalho (e.g., 

Simas, Souto, & Carvalho-Freitas, 2014), percepção de professores de educação infantil sobre 

a inclusão da criança com deficiência (Vitta, Vitta, & Monteiro, 2010), inclusão da criança 

com transtorno do espectro autista (e.g., Mattos & Nuernberg, 2011), com síndrome de Down 
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(e.g., Speroto & Carlesso, 2013) e preparo familiar para a inclusão (e.g. Nobre, Macedo, 

Moraes, & Monilha, 2016). 

 No entanto, a partir de buscas realizadas no Google Acadêmico (2017) e nas bases 

de dados Index Psi, MEDLINE, PubMed, PsycINFO e SCOPUS com as palavras e 

expressões-chave “atitudes frente a crianças com deficiência” e “escala de atitudes frente a 

crianças com deficiência”, não foram encontradas publicações brasileiras envolvendo estudos 

sobre as atitudes em relação a crianças com deficiência, nem tampouco pesquisas empíricas 

de construção ou adaptação de medidas que avaliassem tais atitudes. 

 Os estudos supracitados contribuem para o desenvolvimento da temática. Contudo, a 

fim de ampliar os estudos sobre atitudes frente à criança com deficiência, sentiu-se a 

necessidade de adaptar a Chedoke-McMaster Attitudes towards Children with Handicaps 

Scale (CATCH; Rosenbaum et al., 1986) para o contexto brasileiro, reunindo evidências de 

sua validade e consistência interna. Nesta direção, antes de apresentar os dois estudos 

empíricos realizados, procura-se descrevê-la a seguir. 

 

Escala de Atitudes frente à Criança com Deficiência - EAFCD  

 Vários autores apontam a atitude dos colegas frente aos alunos com deficiência 

como uma barreira para a inclusão de estudantes com deficiência em escolas regulares (e.g., 

Bossaert et al., 2011; McDougall et al., 2004; Rosenbaum, Armstrong, & King, 1986a; 

Rosenbaum, Armstrong, & King, 1988; Vignes et al., 2009). Ademais, estudantes com 

deficiência identificaram as atitudes dos pares em relação a eles como uma barreira para uma 

experiência escolar satisfatória (Hogan, McLellan, & Bauman, 2000). Assim, as pesquisas 

destacam a importância de medição de atitudes frente à educação inclusiva (Boer, 

Timmerman, Pijl, & Minnaert, 2012; Rosenbaum, 2010; Vignes, Coley, Grandjean, Godeau, 
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& Arnaud, 2008). No entanto, constata-se a falta de instrumentos psicometricamente 

validados, no contexto brasileiro, para explorar tais atitudes. 

 A Escala de Atitudes frente à Criança com Deficiência - EAFCD (em sua 

denominação original, CATCH) foi desenvolvida por Rosenbaum et al. (1986) para medir as 

atitudes das crianças frente aos seus pares com deficiência. Na escala, não há diferenciação 

dos tipos específicos de deficiência (física, visual, auditiva, intelectual ou múltipla), estando 

relacionada à deficiência no geral. 

 O instrumento foi elaborado originalmente para crianças de 9 a 13 anos, mas tem sido 

usado em pesquisas com participantes até os 16 anos (e.g., McDougall et al., 2004; Vignes et 

al., 2009). A CATCH baseia-se no modelo de atitudes de três componentes (Triandis, 1971): 

(a) o componente afetivo envolvendo declarações de sentimentos em relação a crianças com 

deficiência; (b) o comportamental envolvendo declarações do que uma criança faria com uma 

criança com deficiência; e (c) o cognitivo, que envolve declarações verbais de crença sobre 

crianças com deficiência.  

Procurando conhecer os parâmetros psicométricos da medida, Rosenbaum et al. (1986) 

contaram com uma amostra de 304 crianças da 6ª à 8ª série em quatro escolas públicas no 

Canadá. Os autores demonstraram que os itens se organizaram da seguinte forma: dois fatores 

combinaram itens com conteúdo do componente afetivo e comportamental, e outro fator 

envolveu itens do componente cognitivo. Outros nove itens não saturaram em nenhum dos 

três fatores (e.g., item 3. “As crianças com deficiência podem fazer muitas coisas sozinhas”; 

item 5. “As crianças com deficiência gostam de brincar”; item 12. “As crianças com 

deficiência não gostam de fazer amigos”). 

A medida foi considerada confiável, apresentando consistência interna satisfatória 

(α=0,90), demonstrou que os itens se organizaram em três fatores: dois fatores combinaram 

itens com conteúdo do componente afetivo (α=0,65) e comportamental (α=0,74), e um 
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envolveu itens do componente cognitivo (α=0,91) e nove itens não saturaram em nenhum dos 

três fatores (Rosenbaum et al., 1988). Por meio da CATCH, foi possível detectar diferenças 

entre grupos de crianças de acordo com algumas variáveis, tais como: sexo, e 

familiaridade/amizade com uma pessoa com deficiência (Rosenbaum et al., 1986). 

 A partir das evidências dessa medida, a mesma passou a ser empregada em vários 

contextos, a exemplo do Canadá (King, Rosenbaum, Armstrong, & Milner, 1989; McDougall 

et al., 2004; Rosenbaum et al., 1986), EUA (Alderfer, Wiebe, & Hartmann, 2001; Holtz & 

Tessman, 2007), França (Godeau et al., 2010; Vignes et al, 2009), Nigéria (Olaleye et al, 

2012), Bélgica (Bossaert et al., 2012; Huer, Saenz, & Doan, 2001), Israel (Tirosh, Schanin, & 

Reiter, 1997), Austrália (Moore & Nettelbeck, 2013), Portugal (Nota, 2011) e Holanda (Boer 

et al., 2012).  

 Na Holanda, Boer et al. (2012) testaram a estrutura fatorial da CATCH em duas 

amostras de 1.157 e 938 crianças das escolas primárias. Os autores encontraram uma estrutura 

unidimensional, com 14 itens. Seis itens abordaram o componente afetivo das atitudes dos 

alunos e oito itens o componente comportamental. 

 A referida medida também foi validada em Portugal (Nota, 2011), focando a relação 

de crianças em relação aos seus pares com o Transtorno do Espectro Autista. O instrumento 

apresentou uma estrutura fatorial composta por três componentes: cognitivo (α= 0,61); 

comportamental (α= 0,65) e afetivo (α= 0,66). 

Sendo assim, justifica-se adaptar para o Brasil o instrumento elaborado por 

Rosenbaum et al. (1986), uma vez que os autores forneceram evidências de que a escala pode 

se constituir como uma útil ferramenta de pesquisa para avaliar as atitudes frente a crianças 

com deficiência. Portanto, dois estudos foram realizados visando a verificar seus parâmetros 

psicométricos (estrutura fatorial e consistência interna), como descrito a seguir. 
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Estudo 1. Estrutura Fatorial da Escala de Atitudes frente à Criança com Deficiência 

(EAFCD) 

O presente estudo teve como foco conhecer as propriedades psicométricas da Escala 

de Atitudes frente à Criança com Deficiência – EAFCD no contexto de uma capital do 

Nordeste do Brasil. Especificamente, pretendia-se avaliar o poder discriminativo de seus 

itens, sua estrutura fatorial e consistência interna. 

 

Método 

Participantes 

 Participaram 304 crianças de uma capital nordestina, com idades variando de 7 a 12 

anos (M = 9,75; DP = 1,63), a maioria do sexo feminino (57,9%), católica (67,4%), de classe 

média (42,1%), que cursavam do segundo ao sétimo ano do Ensino Fundamental de escolas 

da rede privada. Dos participantes, 6,3% apresentavam uma deficiência, e a maioria (78,6%) 

conheciam uma pessoa com deficiência. Tratou-se de uma amostra de conveniência (não 

probabilística), fazendo parte as crianças que, autorizadas pela direção das escolas, foram 

solicitadas a colaborar e concordaram em fazê-lo. 

 

Instrumentos 

Os participantes responderam a um questionário composto de duas partes: 

 - Escala de Atitudes frente à Criança com Deficiência (EAFCD): Elaborada por 

Rosembaum et al. (1986), este é um instrumento composto por 36 itens, sendo 12 itens para 

cada um dos três componentes, a saber: o afetivo (e.g, “Eu ficaria feliz em ter uma criança 

com deficiência como melhor amigo”), o componente comportamental (e.g, “Eu convidaria 

uma criança com deficiência para a minha festa de aniversário”), e o componente cognitivo 

(e.g, “As crianças com deficiência precisam de muita ajuda para fazer as coisas”). Conforme 
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se indicou previamente, seus parâmetros psicométricos têm sido adequados em outros 

contextos culturais (Boer et al., 2012; Bossaert et al., 2012; Godeau et al., 2010; Holtz & 

Tessman, 2007). A Chedoke-McMaster Attitudes towards Children with Handicaps Scale 

(CATCH) é pontuada em uma escala Likert de 5 pontos que varia de 1 (discordo 

completamente) a 5 (concordo completamente).  

- Perguntas demográficas: Estas tiveram o intuito de caracterizar os participantes do 

estudo, incluindo informações sobre sexo, idade, série, religião, nível econômico, se existe 

contato com pessoas com deficiência, pessoas com quem mora etc.  

 

Procedimento 

 Como a Escala de Atitudes frente à Criança com Deficiência (EAFCD) foi, 

originalmente, elaborada em língua inglesa, não tendo sido encontrada qualquer versão 

adaptada para o contexto brasileiro, foi necessário traduzi-la. No caso, recorreu-se ao 

procedimento de back translation (retrotradução), contando com a colaboração de dois 

profissionais, um professor de Língua Inglesa e um psicólogo brasileiro com fluência em 

Inglês. Um deles traduziu o instrumento do inglês para o português e o outro, considerando 

essa última versão, voltou a traduzi-lo para a língua original. Depois, as duas versões em 

inglês foram comparadas. Como não foram observadas variações substanciais, definiu-se a 

versão em português da Escala de Atitudes frente à Criança com Deficiência (EAFCD) a qual 

poderá ser obtida através do contato com qualquer um dos autores deste artigo. 

 Na sequência, a coleta de dados foi realizada em contextos escolares, primando-se 

pelas respostas individuais dos participantes. No momento da aplicação, os colaboradores 

descreviam como responder o questionário, enfatizando o caráter voluntário da participação e 

assegurando o anonimato dos respondentes, segundo regulamenta a Resolução CNS nº 510/16 

(Brasil, 2016), uma vez que os diretores das escolas colaboradoras da pesquisa já haviam 
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concordado com a participação dos estudantes, assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, previsto no projeto que obteve parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos (CAAE nº 56718216.5.0000.5188). Em média, vinte e cinco minutos 

foram suficientes para concluir a participação no estudo. 

 

Análise de dados 

 O software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versão 21) foi 

empregado para a tabulação e análise dos dados, permitindo calcular estatísticas descritivas 

(frequência, média, desvio-padrão), teste t de Student (poder discriminativo dos itens), 

correlação item-total (homogeneidade do fator), análise dos componentes principais (estrutura 

fatorial), alfa de Cronbach (consistência interna) e confiabilidade composta.  

 

Resultados 

 Inicialmente, a somatória dos 36 itens resultou em uma pontuação total da qual foi 

calculada a mediana (Md = 3,92), considerada para criar os grupos inferior e superior. Por 

fim, para cada item, empregou-se o teste t de Student a fim de comparar as médias das pessoas 

dos dois grupos, tendo todos os itens apresentado poder discriminativo satisfatório (t > 3, p < 

0,001). 

 Observando-se a adequação dos itens para discriminar os participantes, seguiu-se com 

as demais análises estatísticas. No caso, procurou-se, primeiramente, checar a adequação da 

realização de uma análise fatorial com a matriz de correlação inter-itens, sendo que a mesma 

se mostrou adequada (Kaiser-Meyer-Olkin [KMO] = 0,83 e Teste de Esfericidade de Bartlett, 

χ² (630) = 3046,611, p < 0,001).  

 Na ocasião, decidiu-se efetuar uma análise de componentes principais, adotando-se a 

rotação varimax, porém sem fixar o número de componentes a extrair. Nesse caso, 
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empregaram-se três critérios: o critério de Kaiser (1960), que aponta a extração dos 

componentes que apresentam valor próprio igual ou superior a 1; o critério de Cattell (1966), 

que defende estrutura fatorial com quantidade de componentes igual ao número de pontos 

acima do ponto de inflexão da curva no scree plot; e o critério de Horn (1965), que sugere a 

extração do número de componentes que apresentam valor próprio maior do que os extraídos 

com dados aleatórios. Os resultados indicaram onze componentes que atenderam ao critério 

de valor próprio igual ou superior a 1 (critério de Kaiser), explicando 60,6% da variância 

total. Entretanto, o scree plot (critério de Cattell) apontou a existência de uma estrutura 

trifatorial (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representação gráfica dos valores próprios da EAFCD 

 

Destarte, com a finalidade de dirimir as dúvidas, realizou-se uma análise paralela 

(critério de Horn), assumindo os parâmetros do banco de dados (304 participantes e 36 

variáveis), efetuando 1.000 simulações. Esta gerou um quinto valor próprio simulado de 1,40, 

superando o observado, o que permitiu uma estrutura de quatro componentes. Entretanto, com 

a finalidade de testar uma estrutura mais parcimoniosa, optou-se por extrair três componentes, 
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tal como no estudo de Rosenbaum et al. (1986). Assim, decidiu-se adotá-la, realizando nova 

análise com a extração de três componentes e rotação varimax. Com o fim de definir o item 

como pertencente ao componente, assumiu-se que ele deveria apresentar saturação mínima de 

|0,40| (Pasquali, 2012) e que melhor representasse semanticamente o fator em que saturou, 

sendo escolhidos os sete itens mais importantes (maiores valores de lambda), tomando como 

referência o terceiro fator que obteve a menor quantidade de itens. Estes resultados são 

sumarizados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Estrutura da Escala de Atitudes frente à Criança com Deficiência  

 

Itens               Conteúdo dos Itens 

          Componentes 

 h² 

   I               II               III 

      

25 
Eu convidaria uma criança com deficiência para 

dormir em minha casa. 
  0,74 -0,10  -0,03  0,57 

15 
Eu ficaria feliz de ter uma criança com deficiência 

como melhor amigo. 
0,69 -0,03 -0,08 0,48 

09 
Eu convidaria uma criança com deficiência para a 

minha festa de aniversário.  

0,68 -0,14 -0,12 0,50 

31 
Eu gostaria de estar com uma criança com 

deficiência. 
0,64 -0,07 0,06 0,43 

21 

Eu ficaria contente se uma criança com 

deficiência me convidasse para ir a sua casa. 
0,63 -0,16 0,02 0,43 

13 
Eu gostaria que uma criança com deficiência fosse 

minha vizinha. 
0,61 -0,11 -0,01 0,38 

29 
Eu contaria os meus segredos a uma criança com 

deficiência. 
0,60 0,05 -0,23 0,43 

35 

Eu usaria meu tempo livre para fazer companhia a 

uma criança com deficiência. 

0,58 -0,17 0,14 0,39 

23 

Eu me sentiria bem ao realizar uma atividade 

escolar com uma criança com deficiência. 

0,51 -0,35 0,15 0,42 

19 
As crianças com deficiência sabem se comportar 

adequadamente. 

0,51 -0,04 0,04 0,27 
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01 
Não me incomodaria se uma criança com 

deficiência se sentasse ao meu lado. 

0,45 -0,13 0,15 0,25 

11 
Eu falaria com uma criança com deficiência que 

não conhecesse. 

0,43 -0,02 -0,16 0.21 

05 As crianças com deficiência gostam de brincar.  0,25 -0,21 0,00 0.11 

27 
As crianças com deficiência se interessam por 

muitas coisas. 

0,24 -0,17 0,01 0,09 

12 
As crianças com deficiência não gostam de fazer 

amigos.  

-,055 0,66 -0,10 0,45 

10 Eu teria medo de uma criança com deficiência.  -,078 0,63 -0,14 0,42 

26 
Estar perto de uma pessoa com deficiência me 

assusta. 

-,220 0,59 0,08 0,41 

02 
Eu não apresentaria uma criança com deficiência 

aos meus amigos. 

-,045 0,59 0,19 0,40 

22 
Tento não olhar para alguém que tem deficiência. -,284 0,58 0,08 0,42 

16 
Eu manteria distância das crianças com 

deficiência. 

-,327 0,58 0,07 0,45 

28 

Eu ficaria constrangido se uma criança com 

deficiência me convidasse para ir à sua festa de 

aniversário. 

-,123 0,56 0,23 0,40 

20 
Eu não me sentaria ao lado de uma criança com 

deficiência. 

-,204 0,54 0,21 0,38 

24 
As crianças com deficiência não se divertem 

muito. 

,073 0,52 0,28 0.36 

30 
As crianças com deficiência estão frequentemente 

tristes. 

0,00 0,46 0,39 0.37 

32 
Eu não iria à casa de uma criança com deficiência 

para brincar. 

-0,25 0,45 0,23 0,33 

07 
Eu defenderia uma criança com deficiência que 

estivesse sendo provocada.  

0,08 -0,41 0,13 0.19 

18 

Eu não gostaria de um amigo com deficiência 

tanto quanto dos meus demais amigos. 

-0,10 0,39 0,28 0,25 

04 
Eu não saberia o que dizer a uma criança com 

deficiência.  

-0,01 0,34 0,16 0,15 

33 

As crianças com deficiência podem fazer novos 

amigos.  

 

0,18 -0,24 0,07 0,10 

36 
As crianças com deficiência precisam de muita 

ajuda para fazer as coisas.  

0,04 0,19 0,63 0,45 

06 Sinto pena das crianças com deficiência.  0,07 -0,05 0,62 0.40 
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14 
As crianças com deficiência sentem pena de si 

mesmas. 

0,05 0,33 0,51 0,38 

03 
As crianças com deficiência podem fazer muitas 

coisas sozinhas.  

0,04 0,09 0,47 0,23 

17 
As crianças com deficiência são tão felizes quanto 

eu. 

0,02 -0,04 0,45 0,21 

34 
Eu me sinto mal quando vejo uma criança com 

deficiência. 

-0,14 0,17 0,42 0,23 

08 
As crianças com deficiência querem muita atenção 

dos adultos.  

0,05 0,08 0,41 0 

Número de itens                                                                7              7                 7 

Valor próprio                                                                 4,93         4,56            2,64 

% de variância                                                               13,6         12,6            7,3 

Alfa de Cronbach (α)                                                     0,81         0,77            0,60     

Confiabilidade composta                                               0,84         0,79            0,70 

 

 Considerando os aspectos anteriormente assinalados, os componentes identificados 

podem ser descritos como seguem: 

 Componente I – Reuniu sete itens com saturações variando de 0,60 (“Eu contaria os 

meus segredos a uma criança com deficiência”) a 0,74 (“Eu convidaria uma criança com 

deficiência para dormir em minha casa”), com valor próprio de 4,93, correspondendo à 

explicação de 13,6% da variância total. Nesse sentido, pareceu adequado defini-lo como 

expressando a integração social. Quanto à sua consistência interna de α = 0,81, correlação 

média inter-itens (ri.i = 0,38), variando de 0,24 (Itens 13 e 29) a 0,54 (Itens 9 e 13) e 

confiabilidade composta de 0,84. 

 Componente II – Sete itens foram agrupados nesse componente, cujas saturações 

variaram de 0,56 (“Eu ficaria constrangido se uma criança com deficiência me convidasse 

para ir à sua festa de aniversário”) a 0,66 (“As crianças com deficiência não gostam de fazer 

amigos”), com valor próprio de 4,56, explicando 12,6% da variância total. Portanto, pode-se 

nomeá-lo como descrevendo o isolamento social. Ele apresentou consistência interna de α = 

0,77, correlação média inter-itens (ri.i = 0,32), variando de 0,24 (Itens 10 e 22) a 0,49 (Itens 22 

e 26) e Confiabilidade composta de 0,79. 
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 Componente III – Foram concentrados sete itens nesse componente, os quais 

apresentaram saturações entre 0,41 (“As crianças com deficiência querem muita atenção dos 

adultos”) e 0,63 (“As crianças com deficiência precisam de muita ajuda para fazer as coisas”) 

com valor próprio de 2,64, permitindo explicar 7,3% da variância total. Cabe defini-lo como 

expressando a alta valoração. Após análise semântica do fator, decidiu-se inverter os itens 6, 

8, 14, 34, 36. O α deste componente foi 0,60, correlação média inter-itens (ri.i = 0,37), 

variando de -0,23 (Itens 34 e 36) a 0,34 (Itens 8 e 36) e Confiabilidade composta de 0,70.   

  

Discussão Parcial  

O presente estudo teve por objetivo avaliar a estrutura fatorial da EARCD, verificando 

evidências de sua validade fatorial e consistência interna. Confia-se que este tenha sido 

cumprido. Por meio da análise do poder discriminativo, identificou-se que todos os itens 

diferenciam participantes com pontuações próximas (Pasquali, 2012). Inicialmente, sem 

impor qualquer restrição, a estrutural fatorial da medida apresentou onze fatores. Contudo, 

considerando critérios mais robustos tais como Critério de Horn (Hayton, Allen, & Scarpello, 

2004), encontrou-se a presença de quatro componentes. Entretanto, optou-se por adotar uma 

estrutura trifatorial, por esta se apresentar mais parcimoniosa e corroborar com o que foi 

encontrado por Rosembaum et al. (1986).  

Os componentes apresentaram valores satisfatórios de alfa de Cronbach (α ≥ 0,60) e, 

em geral, reuniram itens que cumprem critérios de homogeneidade (Clark & Watson, 1995). 

A fim de avaliar os índices dessa medida com maior precisão, foi utilizado também um 

indicador complementar de consistência interna, a Confiabilidade Composta (CC). O cálculo 

foi realizado através da calculadora desenvolvida por Gouveia e Soares (2015), sendo 

encontrados os valores de 0,84 para o componente 1 (Integração social), 0,79 para o 

componente 2 (Isolamento social) e 0,70 para o componente 3 (Alta valoração). Estes índices 
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indicam evidências superiores àquelas recomendadas na literatura (Hair, Black, Babin, 

Anderson, & Tatham, 2009). Contudo, mesmo diante destes achados, deve-se destacar que 

estas análises são de ordem exploratória, sendo necessário replicar a estrutura identificada em 

outro contexto e verificar a congruência fatorial da medida, justificando a realização do 

estudo descrito a seguir. 

 

Estudo 2. Testando a Congruência Fatorial da Escala de Atitudes frente à Criança com 

Deficiência 

 O Estudo 1 realizado com crianças de uma capital nordestina apresentou evidências de 

uma estrutura trifatorial. Nesse ínterim, os resultados motivaram a realização deste segundo 

estudo, objetivando replicar a estrutura fatorial descrita no estudo anterior, a fim de conhecer 

as evidências de validade fatorial e consistência interna da EAFCD no contexto do interior do 

estado. Especificamente, objetivou-se avaliar a congruência entre a estrutura fatorial 

resultante da amostra proveniente da capital e do interior. 

Método 

Participantes 

 Participaram 196 crianças de uma cidade do interior de um estado nordestino, com 

idades variando de 7 a 12 anos (M = 10,7; DP = 0,88), a amostra foi de 50% do sexo 

masculino e 50% do sexo feminino. A maioria católica (73,5%), de classe média (60,7%), que 

cursavam do segundo ao sétimo ano do Ensino Fundamental de escolas da rede privada. Dos 

participantes, 3,1% das crianças apresentavam uma deficiência e a maioria (81,1%) conhecem 

uma pessoa com deficiência. Tratou-se de uma amostra de conveniência (não probabilística), 

fazendo parte as crianças que, autorizadas pela direção das escolas, foram solicitadas a 

colaborar e concordaram em fazê-lo. 
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Instrumentos  

 Os participantes responderam ao mesmo questionário apresentado no Estudo 1, o qual 

reunia a EAFCD e perguntas demográficas.  

 

Procedimento 

 Foram adotados os mesmos procedimentos do Estudo 1, cuja pesquisa integrou o 

projeto submetido ao Comitê de Ética citado anteriormente, tendo sido aprovada. Em média, 

os estudantes concluíram sua participação em vinte minutos. 

 

Análise de dados 

 O software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versão 21) foi 

empregado para a tabulação e análise dos dados, permitindo calcular estatísticas descritivas 

(frequência, média, desvio-padrão), análise dos componentes principais (estrutura fatorial) e 

alfa de Cronbach (consistência interna). Foram realizadas as mesmas análises descritas no 

Estudo 1, além da análise de congruência fatorial efetuada por meio da rotação de Procusto 

(McCrae, Zonderman, Costa, Bond, & Paunonen, 1996), para a qual adotou-se o seguinte 

procedimento: as cargas fatoriais encontradas na amostra da capital e do interior foram 

introduzidas em um programa de síntese do SPSS. Para avaliar o índice de congruência, 

foram utilizados como parâmetros o de identidade; coeficiente de aditividade; coeficiente de 

proporcionalidade e coeficiente de correlação. É considerada uma congruência ótima quando 

tais índices são superiores ou igual a 0,95 (McCrae et al., 1996). 

 

Resultados 

 Tomando em conta o KMO= 0,83 e o Teste de Esfericidade de Bartlett, χ² (210) = 

1024,862, p < 0,001, pareceu pertinente proceder a análise. A partir disso, optou-se por 
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realizar uma análise de componentes principais, fixando o tipo de rotação varimax, sem fixar 

o número de fatores a extrair. Considerando o critério de Kaiser (eigenvalue ou valor próprio 

igual ou superior a 1), observou-se a possibilidade de extrair cinco componentes, que 

explicaram conjuntamente 52,4% da variância total. Não obstante, a distribuição (scree test) 

desses eigenvalues (critério de Cattell) sugeriu uma estrutura trifatorial. Esse resultado foi 

confirmado com a análise paralela (critério de Horn), assumindo os parâmetros do banco de 

dados (196 participantes e 21 variáveis), efetuando 1.000 simulações. Esta gerou um quarto 

valor próprio simulado de 1,35, superando o observado, o que permitiu uma estrutura de três 

fatores. Portanto, fixou-se a extração em três componentes, cujos resultados são apresentados 

na Tabela 2. 

 

Tabela 2.  Estrutura da Escala de Atitudes frente à Criança com Deficiência (contexto do 

interior)  

Itens                    Conteúdo dos Itens  

            Componentes 

 h² 

    I             II               III 

15 
Eu convidaria uma criança com deficiência para 

dormir em minha casa. 

  0,77 -0,26  0,04 0,67 

19 
Eu gostaria de estar com uma criança com 

deficiência. 

 0,70 -0,20 0,02 0,53 

08 
Eu gostaria que uma criança com deficiência 

fosse minha vizinha. 

 0,70 -0,18 -0,02 0,52 

05 
Eu convidaria uma criança com deficiência para a 

minha festa de aniversário.  

 0,68 -0,32 -0,08 0,58 

 

10 

Eu ficaria feliz de ter uma criança com 

deficiência como melhor amigo. 

 0,67 -0,21 -0,13 0,51 

13 
Eu ficaria contente se uma criança com 

deficiência me convidasse para ir a sua casa. 

 0,67 -0,26 -0,09 0,53 

18 
Eu contaria os meus segredos a uma criança com 

deficiência. 

 0,67 0,03 -0,00 0,45 

12 
As crianças com deficiência são tão felizes quanto 

eu. 

 0,42 0,04 -0,30 0,27 

17 

Eu ficaria constrangido se uma criança com 

deficiência me convidasse para ir à sua festa de 

aniversário. 

 -0,35 0,06 0,15 0,15 

06 Eu teria medo de uma criança com deficiência.   -0,10 0,70 -0,09 0,52 
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01 
Eu não apresentaria uma criança com deficiência 

aos meus amigos. 

 -0,24 0,61 0,23 0,48 

14 Tento não olhar para alguém que tem deficiência.  -0,02 0,56 -0,28 0,39 

16 
Estar perto de uma pessoa com deficiência me 

assusta. 

 -0,19 0,52 0,26 0,38 

07 
As crianças com deficiência não gostam de fazer 

amigos.  

 -0,10 0,51 0,06 0,27 

11 
Eu manteria distância das crianças com 

deficiência. 

 -0,25 0,46 0,02 0,28 

03 Sinto pena das crianças com deficiência.   -0,01 -0,10 0,64 0,42 

21 
As crianças com deficiência precisam de muita 

ajuda para fazer as coisas.  

 -0,25 0,08 0,59 0,42 

09 
As crianças com deficiência sentem pena de si 

mesmas. 

 -0,02 0,12 0,57 0,34 

04 
As crianças com deficiência querem muita 

atenção dos adultos.  

 0,07 0,08 0,45 0,22 

02 
As crianças com deficiência podem fazer muitas 

coisas sozinhas.  

 0,41 0,12 -0,44 0,38 

20 
Eu me sinto mal quando vejo uma criança com 

deficiência. 

 -0,01 0,27 0,42 0,25 

 Número de itens     6     6      6  

 Valor próprio 5,17 1,84 1,59  

 % de variância 19,6 11,6 9,7  

 Alfa de Cronbach (α)                                                         0,85 0,65 0,54  

 Confiabilidade composta 0,85 0,73 0,53  

      

  

 A estrutura validada no Estudo I foi replicada na amostra supracitada e a versão de 21 

itens passou a formar a escala com 18 itens, como pode ser observada na Tabela 2. Para 

definir o item como pertencente ao componente, assumiu-se que ele deveria apresentar satu-

ração mínima de |0,40|, sendo escolhidos os seis itens mais importantes, tomando como 

referência o segundo e terceiro componentes que obtiveram a menor quantidade de itens. 

Dessa forma, corroborando com o Estudo 1, a estrutura apresenta-se em três componentes 

(fatores):  

 Componente I – Integração Social apresentou valor próprio de 5,17, correspondendo à 

explicação de 19,6% da variância total. Reuniu seis itens variando de 0,76 (“Eu ficaria 

contente se uma criança com deficiência me convidasse para ir a sua casa”; “Eu ficaria feliz 
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de ter uma criança com deficiência como melhor amigo”) a 0,77 (“Eu convidaria uma criança 

com deficiência para dormir em minha casa”). A correlação média inter-itens (ri.i = 0,49), 

variando de -0,19 (Itens 5 e 8) a 0,43 (Itens 13 e 15), α de Cronbach de 0,85 e Confiabilidade 

composta de 0,85.   

 Componente II – Isolamento Social apresentou valor próprio de 1,84, correspondendo 

à explicação de 11,6% da variância total e reuniu seis itens variando de 0,46 (“Eu manteria 

distância das crianças com deficiência”) a 0,70 (“Eu teria medo de uma criança com 

deficiência”). A correlação média inter-itens (ri.i = 0,39), variando de -0,17 (Itens 6 e 7) a 0,28 

(Itens 1 e 11), α de Cronbach de 0,65 e Confiabilidade composta de 0,73.    

 Componente III – Alta Valoração apresentou valor próprio de 1,59, o que corresponde 

à explicação de 9,7% da variância total. Reuniu também seis itens que variou de 0,42 (“Eu me 

sinto mal quando vejo uma criança com deficiência”) a 0,64 (“Sinto pena das crianças com 

deficiência”). A correlação média inter-itens (ri.i = 0,23), variando de 0,02 (Itens 21 e 4) a 

0,55 (Itens 9 e 21), α de Cronbach de 0,54 e Confiabilidade composta de 0,53. Vale ressaltar 

que, após análise semântica do fator, os itens 3, 21, 9, 4 e 20 foram invertidos.   

 Por último, por meio da rotação de Procusto, foi possível comparar as cargas fatoriais 

deste estudo realizado com crianças de cidade do interior (Tabela 2) com aquelas do estudo 

prévio realizado na capital (Tabela 1). Levando-se em consideração a medida reduzida em 18 

itens descrita acima, observaram-se índices de congruência satisfatórios, como podem ser 

observados na Tabela 3. Tais índices foram apresentados por meio do programa de sintaxe do 

SPSS para calcular a solução ortogonal Procusto (McCrae et al., 1996), o qual verifica a 

convergência das estruturas fatoriais comparando os padrões de saturação obtidos ao aplicar 

um mesmo instrumento (e.g., EAFCD) com diferentes amostras (crianças da capital e do 

interior). 
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Tabela 3. Rotação Procusto para análise da congruência fatorial da EAFCD 

 Componente 1 Componente 2 Componente 3 

Coeficiente de Identidade 1,00 1,00 1,00 

Coeficiente de Aditividade 0,94 0,96 0,93 

Coeficiente de Proporcionalidade 1,00 1,00 1,00 

Coeficiente de Correlação 0,99 0,97 0,94 

Nota. Componente 1: Integração Social, Componente 2: Isolamento Social, Componente 3: Alta Valoração. 

 

 Os coeficientes de identidade e de proporcionalidade para os três componentes foram 

de 1,00, o coeficiente de aditividade foi de 0,94 para o componente 1, 0,96 para o componente 

2 e 0,93 para o componente 3, enquanto o coeficiente de correlação entre os componentes foi 

de 0,99; 0,97 e 0,94 para o primeiro, segundo e terceiro, respectivamente. 

 

Discussão Parcial 

 Esse segundo estudo reuniu evidências adicionais de adequação psicométrica da 

EAFCD. Dois critérios (Cattell e Horn) indicaram a extração de três componentes cuja 

estrutura tridimensional foi corroborada, em razão também do índice de confiabilidade e a 

consistência interna. Por fim, a convergência dos achados descritos nos dois estudos, refletida 

no índice de congruência da estrutura trifatorial, reforça a adequação da EAFCD. 

 O presente estudo resultou em uma definição da EAFCD composta por 18 itens, 

contando com três componentes (Integração Social (α= 0,85); Isolamento Social (α= 0,65) e 

Alta Valoração (α= 0,54). Considerando os índices de coeficiente de identidade, aditividade, 

proporcionalidade e de correlação entre as duas estruturas comparadas, pode-se afirmar que a 
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EAFCD apresenta congruência fatorial. Portanto, parece plausível admitir uma estrutura 

trifatorial comum para a medida considerada. 

 

Discussão Geral 

 O objetivo principal dos estudos apresentados foi conhecer evidências de validade 

fatorial e consistência interna da Escala de Atitudes frente à Criança com Deficiência 

(EAFCD) no contexto brasileiro. Estima-se que este tenha sido alcançado, uma vez que os 

resultados obtidos tanto por meio da análise fatorial de componentes principais quanto da 

rotação Procusto confirmaram, no contexto brasileiro, a estrutura fatorial da EAFCD. 

 Em sua versão original (Rosenbaum et al., 1986), no Canadá, a medida Chedoke-

McMaster Attitudes towards Children with Handicaps Scale (CATCH) demonstrou que os 

itens se organizaram em três fatores: dois fatores combinaram itens com conteúdo do 

componente afetivo (α= 0,65) e comportamental (α= 0,74), e um envolveu itens do 

componente cognitivo (α= 0,91) e nove itens não saturaram em nenhum dos três fatores. 

Diferentemente, em estudo realizado na Holanda (Boer et al., 2012), os resultados indicaram 

uma escala unidimensional, com 14 itens: seis itens abordaram o componente afetivo das 

atitudes dos alunos e oito itens compuseram o componente comportamental. Na Bélgica, foi 

encontrada também uma estrutura unifatorial incluindo sete itens (Bossaert & Petry, 2013). 

 Percebe-se que não há uma definição única quanto à estrutura fatorial da EAFCD e 

entende-se que os critérios para interpretação do agrupamento dos itens por fatores se fazem a 

partir da abordagem tridimensional das atitudes de Triandis (1971) em seus componentes 

afetivo, cognitivo e comportamental. Para o contexto brasileiro, a EAFCD contou com 18 

itens distribuídos em três componentes, sendo então nomeados como: Componente 1 – 

Integração Social (α= 0,85); Componente 2 – Isolamento Social (α= 0,65) e Componente 3 – 

Alta Valoração (α= 0,54). 
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 Apesar do anteriormente indicado, reconhecem-se limitações potenciais deste estudo. 

Por exemplo, considerou-se uma amostra composta por crianças estudantes de escolas da rede 

privada de ensino que podem não representar a população de crianças brasileiras. Contudo, 

ressalta-se que não foi o intento generalizar os resultados, mas tão somente reunir evidências 

psicométricas da EAFCD para possível utilização no Brasil, ficando clara a necessidade de 

futuros estudos com crianças das demais regiões do país e crianças provenientes de um amplo 

espectro social. Contudo, ressalta-se a natureza psicométrica dos estudos, cujas amostras 

foram suficientes para as análises efetuadas.  

 A partir do exposto, estima-se que a Escala de Atitude frente à Criança com 

Deficiência – EAFCD pode consistir em uma ferramenta útil para a avaliação dos aspectos 

relacionados às atitudes de integração social, bem como isolamento social e alta valoração de 

crianças frente aos seus pares com deficiência, uma vez que apresentou evidências de 

validade fatorial e índices satisfatórios de consistência interna, bem como parcimoniosidade 

da escala de 18 itens, tendo em vista a amostra infantil, o que facilita a participação.  
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Escala de atitudes frente à criança com deficiência: análise fatorial confirmatória no 

contexto brasileiro 

 

 

Resumo. 

 

O presente estudo objetivou realizar uma análise fatorial confirmatória da Escala de Atitudes 

frente à Criança com Deficiência (EAFCD), empregando recursos de modelagem por 

equações estruturais, a fim de testar sua estrutura trifatorial, com seis itens em cada um dos 

três componentes: a) integração social (α =0,85), b) isolamento social (α =0,65), e c) alta 

valoração (α =0,54). Participaram 200 crianças paraibanas, com idade variando de 7 a 12 anos 

(M = 9,89; DP = 1,30), a maioria do sexo feminino (59,5%), católica (55%), de classe média 

(38%) e média alta (35%), estudantes do segundo ao sétimo ano do Ensino Fundamental de 

escolas da rede privada. Os resultados corroboraram sua estrutura trifatorial com indicadores 

satisfatórios de ajuste: χ
2
/gl = 1,37, GFI = 0,99, AGFI = 0,99, RMSEA = 0,01 (IC90% = 

0,015-0,0,62). Conclui-se que a Escala de Atitudes frente à Criança com Deficiência mostrou 

ser uma medida psicometricamente adequada para avaliar as três dimensões das atitudes 

frente às crianças com deficiência, podendo ser empregada em estudos futuros. 

   

Palavras-chave: validade fatorial, escala, atitudes, criança com deficiência.  
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Scale of attitudes towards children with disabilities: a confirmatory factor analysis in 

the Brazilian context 

 

 

Abstract.  

The present study aimed at performing a confirmatory factorial analysis of the Attitudes Scale 

against the Child with Disabilities (EAFCD), using structural equation modeling resources, in 

order to test its trifactorial structure, with six items in each of the three components: a) Social 

integration (α = 0.85), b) social isolation (α = 0.65), and c) high valuation (α = 0.54). A total 

of 200 children from Paraíba, aged between 7 and 12 years (M = 9.89; SD = 1.30), the 

majority female (59.5%), catholic (55%), middle class (38%) and upper middle class (35%), 

students from the second to the seventh year of elementary private schools. The results 

corroborated its trifactorial structure with satisfactory adjustment indicators: χ2 / gl = 1.37, 

GFI = 0.99, AGFI = 0.99, RMSEA = 0.01 (IC 90% = 0.015-0.0.62). It is concluded that the 

Attitudes Scale regarding disabled children has shown to be a psychometrically adequate 

measure to evaluate the three dimensions of attitudes toward children with disabilities and can 

be used in future studies.  

Key words: factorial validity, scale, attitudes, children with disabilities. 
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Escala de actitudes frente al niño con discapacidad: análisis factorial confirmatorio en el 

contexto brasileño 

 

 

Resumen. 

 

El presente estudio tuvo como objetivo realizar un análisis factorial confirmatorio de la Escala 

de Actitudes hacia el  Niño con Discapacidad (EAFCD), empleando recursos de modelado 

por ecuaciones estructurales, a fin de probar su estructura de tres factores, con seis ítems en 

cada uno de los tres componentes: a) integración social (α = 0,85), b) aislamiento social (α = 

0,65), y c) alta valoración (α = 0,54). Participaron 200 niños de Paraíba, con edad variando 

entre 7 y 12 años (M = 9,89; DE = 1,30), la mayoría del sexo femenino (59,5%), católica 

(55%), de clase media (38%), y de la clase media (38%), y media alta (35%), estudiantes del 

segundo al séptimo año de la enseñanza primaria de escuelas de la red privada. Los resultados 

corroboraron su estructura de tres factores con indicadores satisfactorios de ajuste: χ
2
/gl = 

1,37, GFI = 0,99, AGFI = 0,99, RMSEA = 0,01 (IC90% = 0,015-0,0,62). Se concluye que la 

Escala de Actitudes hacia el Niño con Discapacidad se mostró una medida psicométricamente 

adecuada para evaluar las tres dimensiones de las actitudes hacia los niños con discapacidad, 

pudiendo ser empleada en estudios futuros. 

Palabras clave: validez factorial, escala, actitudes, niño con discapacidad. 
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Introdução 

 A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Brasil, 2011) elenca, 

dentre as medidas para a conscientização da sociedade, fomentar, em todos os níveis do 

sistema educacional, a inclusão de todas as crianças desde a tenra idade, o que revela uma 

atitude de respeito para com os direitos das pessoas com deficiência. Tal medida é importante, 

já que estudos mostraram que as atitudes aprendidas nos primeiros anos do desenvolvimento 

humano são internalizadas pelas crianças e mantidas durante toda a vida (Dunham, Chen, & 

Banaji, 2013). As atitudes positivas promovem a aceitação e inclusão da criança com 

deficiência dentro da sala de aula e na sociedade (Boer, Pijl, Post, & Minnaert, 2013).  

 A maioria dos teóricos concordam que o estudo das atitudes deve considerar uma 

perspectiva multidimensional (Findler, Vilchinsky, & Werner, 2007), diferenciando-se entre 

três componentes principais: cognitivo, afetivo e comportamental. O componente cognitivo 

refere-se às ideias, pensamentos, percepções, crenças, opiniões ou conceituação mental de 

outro indivíduo. O componente afetivo revela o aspecto emocional e avaliativo de uma atitude 

(Antonak & Livneh, 1988), ou seja, a quantidade de sentimentos positivos ou negativos em 

relação ao indivíduo. Já o componente comportamental reúne as características do afeto e 

cognição para a ação diante de situação específica.  

 Nesse sentido, pesquisas sobre atitudes contribuem para compreender a possível 

intenção para o comportamento. Desse modo, destaca-se a importância de avaliar as crenças e 

afetos das crianças frente à pessoa com deficiência, visando a um aspecto mais prático ligado 

às intervenções destinadas a compreensão e estimulação de atitudes positivas. Isto é, o estudo 

contribui para uma sociedade mais inclusiva para as crianças e, consequentemente, para toda a 

sociedade. 

 Vignes et al. (2008) realizaram um estudo sobre o conteúdo e as qualidades 

psicométricas de instrumentos para medir as atitudes das crianças frente aos colegas com 
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deficiência, e a Chedoke-McMaster Attitudes towards Children with Handicaps Scale 

(CATCH) foi recomendada como um dos instrumentos mais completos.  

Apesar da relevância de pesquisas abordando essa temática, ainda não foram 

encontrados estudos a esse respeito realizados no contexto brasileiro, bem como instrumentos 

nacionais que avaliem tal construto. Assim, com o objetivo de viabilizar estudos futuros nessa 

área, demanda-se que pesquisadores possam contar com um instrumento de medida válido e 

fidedigno para o presente contexto. Diante do exposto, este estudo teve como objetivo 

analisar a estrutura interna da EAFCD por meio da análise fatorial confirmatória. 

 

Atitudes frente à criança com deficiência: implicações para a inclusão escolar e social 

 Ao longo das últimas décadas, o campo da educação inclusiva passou de um 

paradigma de segregação para a concepção de integração, de modo que o tema relativo à 

inclusão de alunos com deficiência é central para o discurso contemporâneo (e.g., UNESCO, 

2005; Brasil, 2015). Ser capaz de interagir com estudantes com desenvolvimento típico, ser 

aceito por eles, fazer amizade e ter um autoconceito positivo são ideias centrais do paradigma 

de inclusão (Koster, Nakken, Pijl, & Van Houten, 2009; Bossaert, Colpin, Pijl & Petry, 2012). 

Contudo, pesquisas anteriores provaram que a inclusão social de alunos com deficiência não é 

simples (e.g., Frostad & Pijl, 2007, Humphrey & Symes, 2010, Pijl, Frostad, & Flem, 2008). 

 Em linha com as políticas que defendem a educação inclusiva das crianças com 

deficiência, muitas vezes ocorre a integração em um mesmo ambiente, isto é, crianças com e 

sem deficiência compartilhando de um mesmo espaço geográfico. No entanto, o acesso a uma 

escola regular, por si mesmo, não garante necessariamente a plena participação, e estudantes 

com deficiência têm enfrentado frequentemente uma restrição na participação social, o que 

permite questionar como o processo de inclusão vem sendo operacionalizado.  
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 Estudos têm explorado as atitudes frente aos estudantes com deficiência (Martins, 

2011; Nota, 2011) e alguns aspectos têm sido relatados como resultados de tais pesquisas: as 

mulheres geralmente demonstram atitudes mais positivas em comparação com os homens; e 

conhecer pessoas com deficiência parece ter um efeito positivo nas atitudes das crianças.  

 Desse modo, a fim de contribuir para uma plena inclusão das crianças com deficiência 

no contexto escolar e social, demanda-se a necessiadade de promover atitudes positivas frente 

às mesmas. Segundo Wilson (2000), inclusão é a palavra que hoje pretende definir igualdade, 

fraternidade, direitos humanos ou democracia. Numa escola inclusiva só pode existir uma 

educação inclusiva, uma educação em que a heterogeneidade do grupo não é mais um 

problema, mas revela-se como um grande desafio à criatividade e ao profissionalismo 

daqueles que trabalham com educação, gerando e gerindo mudanças de mentalidades, de 

políticas e de práticas educativas (Sanches & Teodoro, 2006). 

 

Escala de Atitudes frente à Criança com Deficiência (EAFCD)  

 A Escala de Atitudes frente à Criança com Deficiência (EAFCD; em sua denominação 

original, CATCH) foi desenvolvida por Rosenbaum, Armstrong e King (1986), em uma 

estrutura de 36 itens, para medir as atitudes frente às crianças com deficiência. Os autores 

demonstraram que os itens se organizaram em três fatores: dois fatores combinaram itens com 

conteúdo do componente afetivo e comportamental, um envolveu itens do componente 

cognitivo e nove itens não saturaram em nenhum dos três fatores. 

 A EAFCD foi adaptada e validada no contexto brasileiro por Oliveira e Gouveia 

(2017; ver artigo 2) e resultou em uma versão mais parcimoniosa com 18 itens, distribuídos 

em três fatores: a) integração social (α = 0,85), e.g. “Eu convidaria uma criança com 

deficiência para dormir em minha casa”, b) isolamento social (α = 0,65), e.g. “Eu manteria 

distância das crianças com deficiência”, e c) alta valoração (α = 0,54) e.g. “As crianças com 
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deficiências podem fazer muitas coisas sozinhas”. A EAFCD é pontuada em uma escala 

Likert de 5 pontos que varia de 1 (discordo completamente) a 5 (concordo completamente).  

 

Método 

Participantes 

 Participaram deste estudo 200 crianças paraibanas, com idades variando de 7 a 12 anos 

(M = 9,89; DP = 1,30), sendo a maioria do sexo feminino (59,5%), católica (55%), de classe 

média (38%) e média alta (35%), que cursavam do segundo ao sétimo ano do Ensino 

Fundamental de escolas da rede privada. Dos participantes, 5,5% das crianças apresentavam 

uma deficiência e a maioria (59,5%) têm contato com pelo menos uma pessoa com 

deficiência, dos quais 38% têm um amigo com algum tipo de deficiência. Tratou-se de uma 

amostra de conveniência (não probabilística), fazendo parte as crianças que, autorizadas pela 

direção das escolas, foram solicitadas a colaborar e concordaram em fazê-lo. 

 

Instrumentos  

 Os participantes responderam à Escala de Atitudes frente à Criança com Deficiência 

(EAFCD) em sua versão constituída por 18 itens (Oliveira & Gouveia, 2017; ver artigo 2), 

descrita anteriormente, e ao questionário sociodemográfico, por meio do qual foi possível 

caracterizar os participantes do estudo, incluindo informações sobre sexo, idade, série, 

religião, nível socioeconômico, se existe contato com pessoas com deficiência, pessoas com 

quem mora etc.  

  

Procedimentos 

 A coleta de dados foi realizada em contexto de sala de aula, primando-se pelas 

respostas individuais dos participantes. Os diretores das escolas colaboradoras da pesquisa já 

haviam concordado com a participação dos estudantes, assinando o Termo de Consentimento 
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Livre e Esclarecido, previsto no projeto que obteve parecer favorável do Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos (CAAE nº 56718216.5.0000.5188). Foi enfatizado o caráter 

voluntário da participação e assegurado o anonimato dos respondentes, segundo regulamenta 

a Resolução CNS nº 510/16 (Brasil, 2016). Em média, vinte e cinco minutos foram suficientes 

para concluir a participação no estudo. 

 

Análise de dados  

Os dados foram analisados por meio do software R (R Development Core Team, 

2012). Para a realização da Análise Fatorial Confirmatória, utilizou-se o pacote Lavaan 

(Rosseel, 2012) considerando a estimação Weighted Least Squares Mean and Variance-

adjusted (WLSMV), como entrada para estimação da matriz de covariância. Para avaliar o 

ajuste do modelo confirmatório, contou-se com os seguintes critérios (Byrne, 2010; Hair, 

Black, Babin & Anderson, 2014; Tabachnick & Fidell, 2013): (a) razão Qui-quadrado por 

graus de liberdade do modelo (χ²/gL), valores entre 2 e 3 são preconizados, aceitando-se até 5; 

(b) Goodness-of-Fit Index (GFI) e (c) Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI), admitindo-se 

valores próximos a 0,90 ou superiores; e (d) RMSEA (Root-Mean-Square Error of 

Approximation), preconizando-se que o RMSEA se situe entre 0,05 e 0,08, admitindo-se até 

0,10.  

 

Resultados 

Quanto à adequação da dimensionalidade do instrumento, corroborou-se sua estrutura 

trifatorial com indicadores satisfatórios de ajuste: χ
2
/gl = 1,37, GFI = 0,99, AGFI = 0,99, 

RMSEA = 0,01 (IC90% = 0,015-0,0,62). Ressalta-se que todos os pesos fatoriais (lambdas) 

foram estatisticamente diferentes de zero (λ ≠ 0; z > 1,96, p < 0,05). A figura correspondente 

ao referido modelo é apresentada na Figura 01.  
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Figura 1. Estrutura fatorial da Escala de Atitudes frente à Criança com Deficiência (EAFCD) 

 Observou-se que as cargas fatoriais dos 18 itens ajustaram-se com nitidez à estrutura 

apresentada pela EAFCD. Nesse sentido, as cargas dos itens de “Integração social” variaram 

entre 0,66 (“Eu convidaria uma criança com deficiência para a minha festa de aniversário”) 

e 0,75 (“Eu gostaria de estar com uma criança com deficiência”); de “Isolamento social” 

oscilaram entre 0,31 (“As crianças com deficiência não gostam de fazer amigos”) e 0,77 

(“Estar perto de uma criança com deficiência me assusta”); e os itens do fator “Alta 
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valoração” entre 0,37 (“As crianças com deficiência podem fazer muitas coisas sozinhas”) e 

0,82 (“As crianças com deficiência precisam de muita ajuda para fazer as coisas”). Este 

último item teve suas pontuações invertidas, devido à análise semântica do fator. 

 Salienta-se que todas as relações especificadas pelo modelo tiveram um peso 

significativo sobre o fator em questão, assim como todas as correlações entre as variáveis 

latentes (p < 0,05). 

 

Discussão 

Este artigo teve como objetivo analisar a estrutura interna da Escala de Atitudes frente 

à Criança com Deficiência por meio da análise fatorial confirmatória. Diante dos achados da 

pesquisa, pode-se concluir a) obtenção de mais uma evidência de validade para a EAFCD: a 

versão brasileira adaptada reuniu indicadores que apontam sua evidência; b) os três fatores do 

instrumento são os mais recomendados para analisar as atitudes em seus componentes: 

integração social, isolamento social e alta valoração de crianças com deficiência. Fica 

evidente, ainda, que a escala é uma ferramenta útil e de fácil aplicabilidade com crianças a 

partir de 7 anos de idade. 

 Apesar dos achados satisfatórios que recomendam a utilização da presente medida no 

contexto brasileiro, o estudo ora descrito não está isento de limitações, a exemplo da amostra 

considerada com um número reduzido de participantes e constituída por crianças residentes 

apenas de uma mesma região do Brasil. No entanto, para o propósito do estudo em questão de 

reunir evidências de validade baseadas em uma análise fatorial confirmatória, as amostras 

com 200 participantes ou mais parecem atender plenamente às exigências para levar a cabo 

análises estatísticas as quais atestem a qualidade psicométrica da versão abreviada da escala 

(Pasquali, 2003). 
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 No entanto, sugere-se que mais pesquisas sejam desenvolvidas no sentido de 

confirmar a estrutura do instrumento em outras amostras, com características diversas, 

incluindo crianças residentes nas demais regiões do país. Essas análises poderão aprimorar 

ainda mais a escala, considerando que as pesquisas realizadas até o momento vêm atestando a 

qualidade de sua estrutura interna (Oliveira & Gouveia, 2017; ver artigo 2). 
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O papel dos traços de personalidade, dos estilos parentais e dos valores humanos na 

predição das atitudes frente à criança com deficiência 

 

 

Resumo. 

O objetivo do presente estudo consistiu em testar o modelo teórico de predição das atitudes 

frente à criança com deficiência, a partir dos traços de personalidade, estilos parentais e 

valores humanos. Participaram do estudo 314 crianças paraibanas com idade variando de 7 a 

12 anos (M=9,96, DP=1,52), maioria do sexo feminino (54,1%), de religião católica (62,7%) 

e classe média (48,1%), que cursavam do segundo ao sétimo ano do Ensino Fundamental. 

68,2% da amostra conhecem uma pessoa com deficiência. Dessa forma, procedeu-se à 

testagem do modelo explicativo, tanto para o estilo parental materno, quanto para o paterno. 

Concretamente, tendo em vista os aspectos teóricos, decidiu-se que, hierarquicamente, as 

atitudes frente às crianças com deficiência podem ser explicadas pelos traços de personalidade 

que, por sua vez, explicam os estilos parentais e os valores humanos concomitantemente e, 

estes últimos, juntamente, explicam as atitudes. Em termos operacionais, a dimensão 

amabilidade representou os traços de personalidade. Já os estilos parentais (maternos e 

paternos) foram representados, especificamente, pelo estilo autoritativo mãe/pai, ao passo que 

os valores humanos tiveram como representante a subfunção do tipo pessoal realização. 

Finalmente, as atitudes frente às crianças com deficiência foram agrupadas em um 

componente geral. Conclui-se que o traço de personalidade “amabilidade”, o estilo parental 

“autoritativo” e a subfunção valorativa “realização” desempenham o papel facilitador para a 

inclusão social de crianças com deficiência. 

 

Palavras-chave: modelo explicativo, criança com deficiência, amabilidade, autoritativo, 

realização. 
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The role of personality traits, parental styles, and human values in predicting attitudes 

toward children with disabilities 

 

Abstract 

 

The objective of the present study was to test the theoretical model of prediction of attitudes 

towards children with disabilities, based on personality traits, parental styles and human 

values. Thirty-four children from Paraíba aged 7 to 12 years (M = 9.96, SD = 1.52), female 

(54.1%), catholic (62.7%) and middle-class (48.1%), which ran from the second to the 

seventh year of school participated in the study. 68.2% of the sample knows a person with a 

disability. Thus, the explanatory model was tested, both for maternal and paternal parental 

style. Specifically, considering the theoretical aspects, it was decided that, hierarchically, 

attitudes toward children with disabilities can be explained by the personality traits that in 

turn explain the parental styles and human values that together explains the attitudes. In 

operational terms, the kindness dimension represented personality traits. On the other hand, 

parental styles (maternal and paternal) were represented specifically by the authoritative 

mother / father style, while human values were represented by the personal achievement sub 

function. Finally, attitudes towards children with disabilities were grouped into a general 

component. It is concluded that the personality trait "kindness", the "authoritative" parental 

style and the valued sub function "personal achievement" play the facilitating role for the 

social inclusion of children with disabilities. 

Keywords: explanatory model, child with disabilities, kindness, authoritative, achievement. 
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El papel de los rasgos de personalidad, de los estilos parentales  y de los valores 

humanos en la predición de las actitudes hacia el niño con discapacidad 

 

Resumen 

 

El objetivo del presente estudio consistió en probar el modelo teórico de predicción de las 

actitudes hacia el niño con discapacidad, a partir de los rasgos de personalidad, estilos 

parentales y valores humanos. En el estudio participaron 314 niños paraibanos con edad 

variando de 7 a 12 años (M = 9,96, DE = 1,52), la mayoría del sexo femenino (54,1%), de 

religión católica (62,7%) y clase media (48,1%), que cursaban del segundos hasta el séptimo 

año. El 68,2% de la muestra conoce a una persona con discapacidad. De esta forma, se 

procedió a la prueba del modelo explicativo, tanto para el estilo parental materno, como para 

el paterno. En concreto, teniendo en cuenta los aspectos teóricos, se decidió que, 

jerárquicamente, las actitudes hacia los niños con discapacidad pueden ser explicadas por los 

rasgos de personalidad que, a su vez, explican los estilos parentales y los valores humanos 

concomitantemente y, estos últimos, juntos, explican las actitudes. En términos operativos, la 

dimensión amabilidad representó los rasgos de personalidad. Los estilos parentales (maternos 

y paternos) fueron representados, específicamente, por el estilo autoritario madre / padre, 

mientras que los valores humanos tuvieron como representante la subfunción del tipo personal 

realización. Finalmente, las actitudes hacia los niños con discapacidad se agruparon en un 

componente general. Se concluye que el rasgo de personalidad "amabilidad", el estilo parental 

"autoritario" y la subfunción valorativa "realización" desempeñan el papel facilitador para la 

inclusión social de niños con discapacidad. 

Palabras clave: modelo explicativo, niño con discapacidad, amabilidad, autoritario, 

realización. 
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Introdução 

 De acordo com o censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IBGE (2010), o percentual da população brasileira com deficiência constatou que 23,9% da 

população apresentam pelo menos uma das deficiências, sendo a deficiência visual a mais 

proeminente, com 18,8%; a deficiência física com 7%; a auditiva representada por 5,1% e 

1,4% refere-se à deficiência intelectual. Mais especificamente, a região nordeste é a que 

apresenta maior índice de pessoas com deficiência, correspondendo a 4,1% de pessoas com 

deficiência visual severa, 2,6% com deficiência física severa e 1,2% com deficiência auditiva 

severa.  

 O tema referente às pessoas com deficiência diz respeito, concretamente, às 

dificuldades de inserção social, aceitação e interação social. Nesse sentido, a inclusão é o 

processo pelo qual os sistemas sociais comuns são tornados adequados para toda a 

diversidade humana - composta por etnia, raça, língua, nacionalidade, gênero, orientação 

sexual, deficiência e outros atributos - com a participação das próprias pessoas na formulação 

e execução dessas adequações (Sassaki, 2009). 

 A aceitação de crianças e adolescentes com deficiência por seus colegas é 

importante para promover a integração e inclusão (Mrug & Wallander, 2002). Em 

consonância com as políticas que defendem a educação inclusiva, as pessoas com deficiência 

devem participar de ambiente comum às crianças com desenvolvimento típico (sem 

deficiência). No entanto, o acesso a uma escola regular não garante necessariamente plena 

participação, a qual pode ser provocada por aspectos pessoais e ambientais, incluindo 

possíveis atitudes negativas por parte dos colegas, os quais apresentam um importante papel 

para aceitação e convivência entre as pessoas (Vignes et al., 2009).  

 Desse modo, este estudo se justifica pelo fato de buscar compreender as atitudes frente 

à criança com deficiência e de que modo os traços de personalidade, os estilos parentais e os 
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valores humanos predizem esse construto. Nesse sentido, é importante ressaltar que é possível 

pensar tanto em variáveis de caráter interindividual, quanto de natureza social para explicação 

das atitudes (Diamond, 2001). Além do mais, a inclusão social é uma exigência legal e um 

direito assegurado à pessoa com deficiência, e pensar em modos que contribuam para atitudes 

positivas é também parte de uma proposta de benefícios para a sociedade. Pretende com a 

elaboração dessa discussão um avanço nos estudos e práticas relacionadas à inclusão escolar e 

social da criança com deficiência, ao passo que visa também a contribuir para uma vida social 

mais comprometida com os valores e respeito às diferenças. 

 O presente estudo pretende conhecer em que medida os traços de personalidade, os 

estilos parentais e os valores humanos predizem as atitudes de crianças frente aos seus pares 

com deficiência. Desse modo, a seguir serão apresentados os construtos utilizados, 

contemplando, incialmente, a variável dependente deste estudo – as atitudes frente à criança 

com deficiência e, consequentemente, as variáveis independentes – traços de personalidade, 

estilos parentais e valores humanos. 

 

Importância das atitudes frente à criança com deficiência 

 Considera-se que as atitudes frente à pessoa com deficiência têm um efeito 

significativo sobre as possibilidades de integração e inclusão social dessas pessoas na 

sociedade, ao passo que entendê-las contribui também para a implementação de estratégias de 

promoção de serviços e programas de conscientização pública sobre essa acessibilidade. 

Nesse sentido, Morin et al. (2013), em estudo realizado em Quebec, Canadá, constataram que 

os fatores atitudinais variam em função de características sociodemográficas dos participantes 

(sexo, idade e nível de educação) e o grau de conhecimento sobre a identificação da 

deficiência e o contato social com pessoas com deficiência. 
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 Detalhando esses achados, verificou-se que os homens tiveram mais atitudes negativas 

do que as mulheres quanto ao fator relacionado ao “desconforto”, enquanto as mulheres 

apresentaram mais atitudes negativas no que se refere ao conhecimento da capacidade e do 

fator de direitos e legislações asseguradas às pessoas com deficiência. Além do mais, foram 

constatadas mais atitudes positivas entre os participantes mais jovens e com maior nível de 

escolaridade (Morin et al., 2013).  

 As atitudes da sociedade frente às pessoas com deficiência têm evoluído 

significativamente ao longo do tempo devido às mudanças, tais como novas abordagens para 

tratamento e modificações em como as deficiências são definidas (Ouellette-Kuntz et al., 

2003, 2010), e a desinstitucionalização de pessoas com deficiência para uma socialização 

baseada na comunidade e em insituições de ensino regular (Hastings et al., 1998; Schwartz & 

Rabinovitz, 2001). 

 As atitudes podem ser favoráveis ou desfavoráveis frente à pessoa com deficiência. 

Uma atitude positiva consiste na crença de que elas podem participar como membros da 

comunidade, de maneira plena. Uma atitude negativa, por outro lado, refere-se ao preconceito 

em termos da dimensão atitudinal afetiva e cognitiva e discriminação em termos da dimensão 

comportamental (Richard et al., 2005). Estudos realizados na década de 1990 revelaram 

principalmente atitudes negativas frente às pessoas com deficiência e comportamentos que 

limitam sua independência e, consequente, integração (Gething & Wheeler, 1992; Antonak & 

Livneh, 2000).  

 Nessa mesma direção, Lau e Cheung (1999) constataram que as pessoas preferiam 

manter certa distância de pessoas com deficiência, optando não tê-las como vizinhas. O 

estudo de Yazbeck et al. (2004) descreve reações de hostilidade quanto à ideia de integração e 

inclusão desse público, percebendo também certo desconforto e incerteza de como atuar na 
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presença de uma pessoa com deficiência (McCaughey & Strohmer, 2005), além de 

demonstrar medo e piedade (Findler et al., 2007). 

 No contexto infantil, Werner, Peretz e Rothb (2015) examinaram, a fim de comparar 

as atitudes de 106 crianças israelitas, de 4 a 6 anos de idade, frente às imagens de crianças 

com deficiência física, auditiva e sem deficiência. As atitudes positivas foram mais relatadas 

frente a uma criança sem deficiência em comparação com uma criança com deficiência física 

ou uma criança com deficiência auditiva. Cognições negativas foram mais relatadas pelas 

crianças com deficiência auditiva em comparação às crianças com deficiência física.  

 Sabe-se que as atitudes positivas promovem a aceitação e a inclusão da criança com 

deficiência na sala de aula e na sociedade (Boer, Pijl, Post, & Minnaert, 2013; Vignes et al., 

2009). Como resultado das interações sociais em salas de aula inclusivas, as crianças com 

desenvolvimento neurotípico (sem deficiência) podem mostrar maior aceitação com as 

pessoas com deficiência (Hestenes & Carroll, 2000). Nesse sentido, o desenvolvimento de 

atitude positiva pode ser um benefício que as crianças em desenvolvimento geralmente obtêm 

por participarem desses programas inclusivos. Ao reconheer tal importância, pesquisadores 

concentraram-se na compreensão das crianças sobre seus colegas com deficiência (Diamond, 

Hong, & Tu, 2010; Diamond & Huang, 2005; Diamond & Kensinger, 2002). 

 Segundo Walker e Berthelsen (2008), a educação inclusiva traz benefícios para as 

crianças com deficiência porque oferecem a oportunidade de interagir socialmente e adquirir 

habilidades que levam ao aumento da aceitação social, bem como o envolvimento em 

atividades de aprendizado. Por outro lado, nem sempre o resultado da inclusão é a aceitação 

social, devido às possíveis dificuldades de participação em jogos e brincadeiras, o que pode 

ocasionar o isolamento e a exclusão social (Hestenes & Carroll, 2000). 

 Portanto, se a inclusão for atendida em sua proposta, a qual consiste na adaptação do 

sistema educacional e uma reforma social a fim de acolher todas as pessoas, e ao trazer os 
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efeitos almejados, a inclusão plena de todos, com benefícios para a redução do preconceito, da 

discriminação, a cooperação e o respeito às diversidades, deve-se ter uma prática voltada à 

facilitação do engajamento social (Walker & Berthelsen, 2008).  

 Para aprimorar o conhecimento sobre as atitudes frente à criança com deficiência, 

buscar-se-á relacionar aos traços de personalidade, os estilos parentais e os valores humanos, 

porque entende-se que características pessoais (traços de personalidade) e traços sociais 

(valores), juntamente com a forma pela qual as crianças são educadas pelos pais, podem 

predizer as atitudes frente à criança com deficiência. 

 

Traços de personalidade e seus correlatos 

Os traços de personalidade orientam o conhecimento das características pessoais de 

cada indivíduo (Pervin & Jonh, 2004). Especificamente, a teoria dos traços apresenta 

diferentes modelos que se distinguem em virtude da quantidade, no entanto, tem 

predominado, nas pesquisas dos últimos anos, o modelo dos Cinco Grande Fatores da 

Personalidade, tanto nos estudos a nível nacional (Andrade, 2008; Ferreira, 2008; Gonçalves, 

2012; Mônego & Teodoro, 2011; Woyciekoski, Natividade, & Hutz, 2014), quanto a nível 

internacional (Duncan, Lanson, & McAllister, 2014; Solomon & Jackson 2014).  

No contexto brasileiro, os cinco fatores básicos desse modelo são chamados de 

abertura à experiência, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo (Silva & 

Nakano, 2011). Ademais, caracterizam-se por ser um modelo hierárquico de personalidade 

medido em dois níveis: (1) o nível inferior, composto pelos cinco fatores específicos 

denominados de facetas; e (2) o nível superior, formado pelos cinco fatores amplos (McCrae, 

2006).  Pesquisadores têm buscado a relação dos traços de personalidade com os mais 

diversos constructos, servindo de base para diversas pesquisas transculturais que 

corroboraram com a sua universalidade (Silva et. al., 2007).  
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 O traço abertura à experiência refere-se às pessoas que tendem a ser mais criativas e 

inovadoras e apresentam pensamentos mais flexíveis e interesses culturais. Geralmente, estão 

abertas a vivenciarem novas experiências. De modo contrário, as pessoas que pontuam baixo 

nesse traço de personalidade tendem a ser mais conservadoras, mais tradicionais e mais 

fechadas às novas experiências (Benet-Martinez & John, 1998).  

 Já a conscienciosidade consiste em pessoas que apresentam organização e 

persistência; são pessoas mais prudentes e conscientes de seus deveres. Diferentemente, 

pessoas que pontuam baixo nesse traço, geralmente, são menos responsáveis e metas menos 

claras (Nunes & Hutz, 2007).  

 O traço de personalidade denominado extroversão caracteriza os indivíduos mais 

sociáveis, comunicativos e afetivos. De modo contrário, pessoas que pontuam baixo nesse 

traço tendem a ser indivíduos com comportamentos mais voltados para si, mais reservados e 

quietos (Schultz & Schultz, 2011).  

 A amabilidade refere-se às pessoas que, geralmente, são amorosas e generosas, com 

comportamentos pró-sociais e bondosos (Nunes & Hutz, 2007). Aqueles que pontuam baixo 

no traço em questão apresentam tendência a serem hostis, egoístas e manipuladores 

(DeYoung & Gray, 2009).  

 O traço conhecido como neuroticismo é caracterizado pela instabilidade emocional e 

reflete a maior sensibilidade aos estímulos temíveis. No geral, são pessoas preocupadas, 

inseguras e com menor tolerância às frustrações. Por outro lado, pessoas que pontuam baixo 

nesse fator da personalidade são aquelas independentes e com maior estabilidade emocional 

(Schultz & Schultz, 2011).  

 Sobre os traços de personalidade no contexto infantil, Poddiakov (2014) realizou um 

estudo teórico que demonstra que crianças em fase pré-escolar enxergam a brincadeira como 



123 
 

formas de atitude presentes na vida. Segundo o autor, a brincadeira é importante no 

desenvolvimento da personalidade da criança.  

 O estado característico da criança consiste em um sentimento de alegria, diversão e 

muita energia, em que a brincadeira é o meio de comunicação com o mundo real. Do 

contrário, se, por algum motivo, o mundo interno da criança sofre alguma alteração de humor, 

causado por regras rigorosas, o desenvolvimento emocional e de personalidade serão 

negativamente afetados (Poddiakov, 2014).  

 O estudo feito por Egberts et al. (2015) objetivou explicar como o senso de 

competência parental contribui de forma significativa com a personalidade infantil, assim 

como, de forma indireta, a percepção das crianças em relação aos pais através de suas 

competências. Foi constatado que a personalidade infantil está diretamente correlacionada 

com a parentalidade percebida. As crianças mais benevolentes e imaginativas apresentam 

níveis mais elevados de afetividade com os pais. Porém, inesperadamente, as crianças 

emocionalmente estáveis apresentaram um menor nível de afetividade parental.  

 Ademais, outra situação causada pela competência parental é o efeito do domínio 

social, que desafia a autoridade parental, aumentando a frustração e o controle psicológico dos 

pais. A maior sociabilidade do adolescente extrovertido faz com que estes passem mais tempo 

com os amigos e menos tempo sob o monitoramento dos pais, tornando-os mais suscetíveis a 

se envolverem em comportamentos de risco (Egberts et al.,2015). 

 Nesse sentido, conforme o modelo conceitual de Ardelt e Eclles (2001), os filhos 

percebem maior demonstração de afeto de pais com maior senso de competência, que reagem 

com menos exageros e menor controle psicológico. Ou seja, a competência parental gera 

engajamento na estratégica de promover a gestão familiar. Por outro lado, os pais que não 

possuem confiança em si mesmos e em suas habilidades parentais são mais frustrados, 

angustiados ou até mesmo irritados, contribuindo negativamente para o processo de formação 
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parental. Já os pais conscienciosos são organizados, possuem autodisciplina e são controlados 

emocionalmente, disponibilizando maior tempo para a afetividade e não para a correção dos 

filhos. A seguir, apresenta-se a discussão sobre os tipos de estilos parentais e os seus 

correlatos com outras variáveis.  

 

Estilos parentais e seus correlatos 

 Os estilos parentais consistem em um conjunto de atitudes e manifestações dos pais 

em relação aos filhos, no que diz respeito às situações de poder, hierarquia e apoio emocional, 

trazendo contribuições ao clima psicológico para o desenvolvimento de crianças e 

adolescentes (Reppold et al., 2002). A sua descrição foi realizada pela primeira vez por 

Baumrind na década de 60, a partir do interesse em descobrir como os diferentes padrões de 

controle parental poderiam afetar o desenvolvimento dos filhos. Baumrind (1966) enfatizou a 

autoridade que os pais exercem sobre os filhos, vendo neste controle a expressão de crenças e 

valores parentais e denominou três tipos de estilos parentais: autoritativo, autoritário e 

permissivo.  

 Em seguida, Maccoby e Martin (1983) propuseram um modelo teórico de estilos 

parentais baseado em duas dimensões fundamentais nas práticas educativas dos pais: 

exigência (autoridade) e responsividade (afetividade). Enquanto a exigência parental inclui 

todas as atitudes dos pais que buscam de alguma forma controlar o comportamento dos filhos, 

a responsividade, por sua vez, refere-se às atitudes compreensivas que os pais têm para com 

os filhos e o apoio emocional e a comunicação (Maccoby & Martin, 1983). A intersecção 

dessas duas dimensões (exigência e responsividade) concebe quatro tipos de estilos parentais 

(autoritário, autoritativo, permissivo e negligente). 

 O estilo autoritário é caracterizado por baixa aceitação e elevada exigência. Nesse 

estilo parental, os pais fornecem pouco afeto e não se envolvem com o filho (Weber et al., 
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2006), o que possibilita que as crianças que crescem em famílias autoritárias não se saiam 

bem na escola, costumem ser menos habilidosas que as outras e tenham autoestima baixa, 

além de poderem apresentar altos níveis de depressão (Baumrind, 1991). 

 O estilo autoritativo é caracterizado por alta responsividade, aceitação e exigência. Por 

meio do diálogo, orientam e controlam o comportamento dos filhos, valorizando suas 

decisões autônomas e seus comportamentos disciplinados (Bee, 1996). As crianças e 

adolescentes educados nessas famílias costumam apresentar autoestima mais elevada e são 

mais independentes (Maccoby & Martin, 1983).  

 O estilo permissivo é caracterizado por alta responsividade, aceitação e baixa 

exigência, isto é, os pais desenvolvem boa comunicação com os filhos, e, pela pouca 

exigência, não exercem controle, e permitem uma autorregulação das atividades exercidas 

pelos filhos (Bee, 1999; Weber et al., 2006). Crianças e adolescentes que são educados 

segundo esse estilo parental, possivelmente, são mais propensos a se envolverem em 

problemas comportamentais e podem ter baixo desempenho acadêmico (Weber et al., 2006).  

 O estilo negligente é caracterizado tanto por baixa responsividade quanto pela baixa 

exigência. Os pais demonstram pouco afeto e quase não exigem dos filhos (Bee, 1999; Weber 

et al., 2006). As crianças de famílias com tal estilo podem ser inseguras, impulsivas, 

antissociais e pouco orientadas para a realização escolar, podem ter desenvolvimento atrasado 

e problemas afetivos e de conduta (Weber, 2005).  

 Vários estudos têm sido desenvolvidos a fim de perceber a influência dos estilos 

parentais nas características comportamentais de crianças e adolescentes. Algumas das 

temáticas desses estudos são sobre os hábitos de estudo (Fonsêca et al., 2014), engajamento 

escolar (Santos et al., 2014), desempenho acadêmico (Fonsêca, 2008), ideação suicida em 

adolescentes (Nunes & Mota, 2016), otimismo da criança (Weber, Brandenburg, & Viezzer, 

2003), obesidade infantil (Frontini, Moreira, & Canavarro, 2016), inteligência emocional 
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(Batool, & Bond, 2015), consumo abusivo de drogas entre adolescentes (Paiva & Ronzani, 

2009) e bullying (Gómez-Ortiz, Romera, & Ortega-Ruiz, 2016). 

 Em contexto escolar, Fônseca (2008) elaborou, com amostra de 588 estudantes com 

idade média de 14,4 anos, um modelo explicativo do desempenho acadêmico, e encontrou que 

quanto mais ajustado o adolescente estiver às normas da escola (disciplina e relacionamentos 

satisfatórios com professores e colegas), mais possibilidade há de vir a ter um bom 

desempenho escolar. Enquanto esse ajustamento escolar é resultado do bem-estar subjetivo e 

da percepção da escola como comunidade, estas duas variáveis são influenciadas pelos estilos 

parentais autoritativo (positivo) ou negligente (negativo). 

 Ainda sobre a relação dos estilos parentais com o contexto educacional, Fônseca et al. 

(2014) realizaram um estudo com 600 estudantes com idade média de 14,3 anos, e os 

resultados demonstraram que os hábitos de estudo se correlacionaram com a dimensão 

responsividade materna, isto é, os pais que demonstram responsividade alta influenciam de 

forma positiva a construção de hábitos de estudos. 

 Pesquisa sobre estilos parentais e práticas disciplinares (Gómez-Ortiz, Romera, & 

Ortega-Ruiz, 2016)  mostrou uma relação entre ambos os fatores e o envolvimento de bullying 

na adolescência. Isto é, os resultados sugeriram que os estilos parentais com pouco afeto e 

comunicação, bem como baixa promoção de autonomia favorecem o uso de disciplina 

punitiva (prática parental), o que aumenta o risco de envolvimento do adolescente em 

bullying.  

 Percebe-se a importância de estudar os estilos parentais (autoritário, autoritativo, 

permissivo e negligente), pelo fato de que tais estilos de educação familiar podem servir como 

possíveis explicadores para valores, atitudes e intenções comportamentais de crianças e 

adolescentes (Fônseca, 2008). A seguir, é apresentada uma breve consideração sobre os 

valores humanos e seus correlatos no contexto infantil. 
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Correlatos valorativos na infância 

Os valores humanos possuem função de expressar necessidades e guiar 

comportamentos (Gouveia, 2013). Contudo, alguns dos expoentes mais clássicos sobre essa 

temática, como Inglehart (1991) e Schwartz (2005), apenas enfatizaram as prioridades 

valorativas em adultos, não dando atenção à infância em seus estudos (Andrade, Camino e 

Dias, 2008). Uma vez que há evidências de que a formação dos valores ocorre desde a 

primeira década de vida (Porfeli, 2007; Rokeach, 1973) e que as prioridades valorativas 

influenciam comportamentos na adolescência (Santos, 2008), alguns estudiosos avaliaram a 

relação entre as prioridades valorativas e outros construtos psicológicos já na infância.  

Dentre as principais contribuições, destacam-se os trabalhos desenvolvidos por Kohn 

(1977), com o objetivo sobretudo de conhecer como se dava a transmissão de valores de pais 

para filhos, que resultaram na proposta de um modelo com dois fatores de valores: 

autodireção e conformidade. Além disso, o autor verificou os impactos de variáveis 

socioeconômicas e situacionais sobre os valores (e.g. pais que esperam que os filhos sejam 

felizes e realizados são aqueles que possuíram formação superior), as prioridades valorativas 

dos pais decorrem das experiências e do contexto no qual estão inseridos. Ademais, as 

interações entre a família e a criança constituem-se como propiciadoras das primeiras 

transmissões de valores e crenças (Knafo, 2003).  

Knafo, Daniel e Khoury-Kassabri (2008) verificaram o poder preditivo dos valores 

sobre o comportamento violento em crianças e adolescentes em ambiente escolar. Utilizaram 

como perspectiva teórica o modelo de Schwartz (1992), e, em seus resultados, após controlar 

gênero, etnia e nível de violência da escola, encontraram que os valores de poder 

correlacionaram-se positivamente com o comportamento violento, enquanto que os valores de 

universalismo e conformidade o fizeram de maneira negativa. Além disso, os valores de poder 

e universalismo estavam mais fortemente relacionados ao comportamento violento em escolas 
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com níveis de violência relativamente altos em relação aos ambientes menos arriscados 

(escolas nas quais os alunos apresentavam níveis mais baixos de violência). Especificamente, 

nas escolas em que o comportamento violento era mais frequente, a relação positiva dos 

valores de poder com a violência auto-relatada era cada vez mais positiva, e a relação 

negativa do universalismo com a violência auto-relatada era cada vez mais negativa.  

Moraes, Camino, Costa, Camino e Cruz (2007) analisaram as relações existentes entre 

a percepção das práticas parentais de socialização e os valores de crianças e adolescentes. Em 

relação às práticas parentais de socialização, os resultados demonstraram que a percepção dos 

participantes estava organizada em três dimensões: aceitação, coerção e displicência. Já os 

valores estavam estruturados em quatro sistemas: materialista, pós materialista, hedonista e 

religioso. Quanto aos correlatos, observou-se que a prática de aceitação apresentou relação 

positiva com todos os valores, sobretudo com os pós materialistas, o que também ocorreu com 

as demais práticas, entretanto de maneira negativa. 

No contexto da informação, Andrade (2003) avaliou a influência dos valores humanos 

de crianças em suas preferências por desenhos animados, analisando as implicações desta 

preferência para o comportamento de justificar a agressão como conduta adequada para a 

resolução de problemas. Dentre as categorias de desenhos animados, os participantes 

preferiam em maior frequência os educativos. Quanto aos correlatos valorativos, os valores de 

experimentação relacionaram-se positivamente com a preferência por desenhos animados 

agressivos, entretanto não houve correlação entre a preferência por desenhos animados 

educativos e os valores normativos. Conclui-se que os valores podem ser um fator importante 

na hora de explicar a preferência por tipo de desenho animado. Estas evidências apontam para 

a existência de relação, embora não direta, entre priorizar valores de experimentação e ver a 

agressão como solução em problemas que tem objetivo explícito e aparentemente sem outra 

possibilidade de solução.  
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 A seguir será descrito o presente estudo que visou a compreender as atitudes frente à 

criança com deficiência, a partir do papel preditivo das três variáveis apresentadas (traços de 

personalidade, estilos parentais e valores humanos). Estudar os traços de personalidade 

implica conhecer em que medida aspectos de características pessoais influenciam nas atitudes; 

já verificar os estilos parentais contribui para a explicação das atitudes por meio da percepção 

que os filhos têm da educação que recebem dos pais, ressaltando principalmente a 

importância tanto da autoridade quanto da afetividade para o desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais;  e,  por meio da colaboração dos valores humanos, visa-se 

checar como tais princípios guiam e orientam as atitudes frente à criança com deficiência. 

 

Método 

Participantes 

 Participaram do estudo 314 crianças paraibanas com idade variando de 7 a 12 anos 

(M=9,96, DP=1,52), maioria do sexo feminino (54,1%), de religião católica (62,7%) e classe 

média (48,1%), que cursavam do segundo ao sétimo ano. 68,2% da amostra conhecem uma 

pessoa com deficiência.  

Instrumentos 

 Os participantes responderam à Escala de Atitudes frente à Criança com Deficiência 

(EAFCD); ao Questionário de Percepção de Pais (versão Pai e versão Mãe); ao Questionário 

dos Valores Básicos (versão Infantil; QVB-I), ao Inventário dos Cinco Grandes Fatores da 

Personalidade (Big Five) e, por último, ao questionário com questões demográficas. 

 A EAFCD foi elaborada por Rosembaum et al.(1986) e adaptada ao contexto brasileiro 

por Oliveira e Gouveia (2017; ver artigo 2). Trata-se de uma estrutura trifatorial, com seis 

itens em cada um dos três componentes: a) integração social (α =0,85), e.g. “Eu convidaria 
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uma criança com deficiência para dormir em minha casa”, b) isolamento social (α =0,65), 

e.g. “Eu manteria distância das crianças com deficiência”, e c) alta valoração (α =0,54) e.g. 

“As crianças com deficiências podem fazer muitas coisas sozinhas”, sendo respondidos em 

escala de cinco pontos, com os seguintes extremos: 1 (Discordo Totalmente) e 5 (Concordo 

Totalmente). 

O Inventário dos Cinco Grandes Fatores da Personalidade (Big Five) foi originalmente 

elaborado em língua inglesa por John, Donahue e Kentle (1991), este instrumento foi 

composto por 44 itens. Porém, no presente estudo, foi utilizada sua versão reduzida e 

adaptada para o público infantil no contexto brasileiro, sendo composta de 20 itens (Schmitt et 

al., 2007), que questionam como o indivíduo se percebe (“Eu me vejo como alguém que...”). 

Tais itens são estruturados em sentenças (“É inventivo, criativo; Gosta de refletir, brincar 

com as ideias”; “É minucioso, detalhista no trabalho”), sendo respondidos em escala de 

cinco pontos, com os seguintes extremos: 1 (Discordo Totalmente) e 5 (Concordo 

Totalmente), agrupados em cinco fatores, a saber: extroversão, agradabilidade, 

conscienciosidade, neuroticismo e abertura à mudança. 

 O Questionário de Percepção de Pais (versão Pai e versão Mãe) foi originalmente 

construído por Pasquali e Araújo (1986), revisada por Schneider (2001) tendo como objetivo 

avaliar a percepção que os filhos têm de seus pais (pai e mãe). Utiliza-se neste estudo a versão 

reduzida de quarenta (40) itens, dividida em duas partes (paterna e materna) de vinte (20) 

itens cada, sendo que a metade expressa a percepção de afetividade (por exemplo, “fica feliz 

de me ver quando volto da escola ou de um passeio”; “consola-me quando estou com medo”) 

e a outra metade a percepção de disciplina, autoridade (por exemplo, “acha que deve me 

castigar para me corrigir e melhorar”; “fica sempre me lembrando das coisas que não posso 

fazer”). Estes são respondidos em escala de sete pontos, variando de 1 (Nada aplicável) a 7 

(Totalmente aplicável). 
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 O Questionário dos Valores Básicos (versão Infantil; QVB-I) foi elaborada por 

Gouveia et al. (2011) a partir da medida utilizada para adultos por Gouveia (2003). É 

constituído por 18 itens (e.g., Saúde. Não ficar doente; estar sempre animado(a), com 

vontade de brincar; e evitar fazer coisas que prejudiquem a saúde; Artes. Ir a exposições de 

quadros e esculturas; ouvir música, ir ao teatro ou ao cinema; e aprender a desenhar e 

pintar), três para cada uma das subfunções (Experimentação; Realização; Suprapessoal; 

Existência; Interativa; Normativa). Os participantes devem indicar a importância que cada 

valor tem em sua vida, de acordo com escala de cinco pontos, representados por emojis e 

números, variando de 1 (Nenhuma importância) a 5 (Máxima importância). 

 Os participantes também responderam às questões demográficas, as quais tinham o 

intuito de caracterizar os participantes do estudo, incluindo informações sobre sexo, idade, 

série, religião, nível econômico, se existe contato com pessoas com deficiência, pessoas com 

quem mora etc.  

  

Procedimentos 

 A coleta de dados foi realizada em contexto de sala de aula, primando-se pelas 

respostas individuais dos participantes. Os diretores das escolas colaboradoras da pesquisa já 

haviam concordado com a participação dos estudantes, assinando o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, além do assentimento e consentimento dos pais das crianças, previstos no 

projeto que obteve parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

(CAAE nº 56718216.5.0000.5188). Foi enfatizado o caráter voluntário da participação e 

assegurado o anonimato dos respondentes, segundo regulamenta a Resolução CNS nº 510/16 

(Brasil, 2016). Em média, cinquenta minutos foram suficientes para concluir a participação no 

estudo. 
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Análise de Dados 

Os dados foram analisados por meio do software R (R Development Core Team, 

2012). Através do pacote Lavaan (Rosseel, 2012), realizou-se a path analysis (análise de 

caminhos) com a finalidade de testar o modelo teórico de predição das atitudes frente à 

criança com deficiência, a partir dos traços de personalidade, estilos parentais e valores 

humanos. Para tanto, empregou-se o estimador Weighted Least Squares Mean and Variance-

adjusted (WLSMV), que se baseia em correlações policóricas, como método de estimação do 

referido modelo, uma vez que este tende a produzir estimativas de modelos de mensuração 

mais precisas, quando comparada a modelos baseados em correlações de Pearson (Holgado-

Tello, Chacón-Moscoso, Barbero-García, & Vila-Abad, 2010) para dados de natureza ordinal. 

Ademais, para fins de avaliar o ajuste do modelo teórico, utilizaram-se os seguintes 

critérios (Byrne, 2010; Hair, Black, Babin & Anderson, 2014; Tabachnick & Fidell, 2013): (a) 

razão Qui-quadrado por graus de liberdade do modelo (χ²/gL), valores entre 2 e 3 são 

preconizados, aceitando-se até 5; (b) Goodness-of-Fit Index (GFI) e Adjusted Goodness-of-Fit 

Index (AGFI), admitindo-se valores próximos a 0,90 ou superiores; (c) Comparative Fit Index 

(CFI); um índice adicional de ajuste em que valores próximos a 0,90 ou superiores são 

aceitos; e (d) RMSEA (Root-Mean-Square Error of Approximation), preconizando-se que o 

RMSEA se situe entre 0,05 e 0,08, admitindo-se até 0,10. 

Resultados 

Como anteriormente exposto, o objetivo precípuo do presente estudo consiste em 

testar o modelo teórico de predição das atitudes frente à criança com deficiência, a partir dos 

traços de personalidade, estilos parentais e valores humanos. Dessa forma, procedeu-se à 

testagem do modelo explicativo a priori exposto, tanto para o estilo parental materno, quanto 

para o paterno.  
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Concretamente, tendo em vista os aspectos teóricos, decidiu-se que, hierarquicamente, 

as atitudes frente às crianças com deficiência podem ser explicadas pelos traços de 

personalidade que, por sua vez, explicam os estilos parentais e os valores humanos 

concomitantemente e, estes últimos, juntamente, explicam as atitudes.  

Em termos operacionais, a dimensão amabilidade representou os traços de 

personalidade. Já os estilos parentais (Mãe e Pai) foram representados, especificamente, pelo 

estilo autoritativo mãe/pai, ao passo que os valores humanos tiveram como representante 

apenas a subfunção do tipo pessoal, realização. Finalmente, as atitudes frente às crianças com 

deficiências foram agrupadas em um componente atitudinal geral. 

Quanto aos resultados do modelo teórico baseado no estilo parental autoritativo da 

mãe (Figura 1), observaram-se indicadores satisfatórios de ajuste: χ
2
 (8) = 31, χ

2
 /gl = 3,85, 

GFI = 0,99, AGFI = 0,99, CFI = 0,90, RMSEA = 0,09 (IC90% = 0,064-0,134). Ressalta-se 

que todos os pesos fatoriais (lambdas) foram estatisticamente diferentes de zero (λ ≠ 0; z > 

1,96, p < 0,05) com exceção do caminho/path amabilidade → autoritativo (mãe) (λ = 0,02, p 

> 0,05). 
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Figura 1. Modelo explicativo baseado no estilo parental materno 

 

Em relação ao modelo teórico baseado no estilo parental autoritativo do pai (Figura 2), 

também observaram-se indicadores satisfatórios de ajuste: χ
2
 (8) = 28, χ

2
 /gl = 3,50, GFI = 

0,99, AGFI = 0,99, CFI = 0,92, RMSEA = 0,09 (IC90% = 0,057-0,128). Ressalta-se que todos 

os pesos fatoriais (lambdas) foram estatisticamente diferentes de zero (λ ≠ 0; z > 1,96, p < 

0,05) com exceção, da mesma forma que no modelo para o estilo das mães, o caminho/path 

amabilidade → autoritativo (pai) (λ = 0,07, p > 0,05). 
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Figura 2. Modelo explicativo baseado no estilo parental paterno 

 Percebe-se uma semelhança entre o modelo explicativo baseado no estilo parental 

materno e o observado no paterno, isto é, destacaram-se os mesmos fatores das variáveis de 

traços de personalidade, de estilos parentais e de valores como preditivos das atitudes frente 

às crianças com deficiência, excetuando a direção do caminho/path autoritativo → atitudes. 

Segue a discussão desses achados. 

 

Discussão  

O objetivo do corrente estudo foi conhecer em que medida os traços de personalidade, 

os estilos parentais e os valores humanos predizem as atitudes de crianças frente aos seus 

pares com deficiência. Desse modo, no modelo explicativo, a dimensão “amabilidade” 

representou os traços de personalidade, enquanto “autoritativo” representou os estilos 
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parentais e a subfunção “realização” representou os valores humanos. Para tanto, foram 

testados dois modelos explicativos: 1) baseado no estilo parental materno e 2) baseado no 

estilo parental paterno, os quais são discutidos a seguir. 

 

Modelo explicativo baseado no estilo parental materno 

 A dimensão de personalidade amabilidade apresentou relação negativa frente à 

subfunção valorativa realização (λ = -0,10; p < 0,05), e esta última, por sua vez, também na 

mesma direção, se relacionou com as atitudes (λ = -0,31; p < 0,05). Por meio desse achado, 

pode-se compreender que as crianças que são mais amáveis, aptas a desenvolverem mais 

comportamentos pró-sociais, também são menos guiadas por valores da subfunção realização, 

que expressa os valores de êxito, prestígio e poder, tendendo a ter uma atitude favorável frente 

à criança com deficiência, com destaque para o componente atitudinal relacionado à 

integração social (λ = 0,91; p > 0,05). 

 Teoricamente, a amabilidade refere-se às pessoas que, geralmente, são amorosas e 

generosas, com comportamentos pró-sociais e bondosos (Nunes & Hutz, 2007). Não são 

pessoas hostis, egoístas ou manipuladoras (DeYoung & Gray, 2009), pelo contrário, tendem a 

desenvolver ações de ajuda e respeito ao próximo. Desse modo, tal achado corrobora a ideia 

levantada nesse estudo do papel facilitador dos traços de personalidade para a inclusão social 

de crianças com deficiência. 

 Já no que tange aos valores, a subfunção realização representa as necessidades de 

autoestima (Maslow, 1954; Ronen, 1994), correspondendo ao tipo de orientação pessoal e 

motivador materialista. Isto é, estão relacionados com ideias práticas, e as pessoas que os tem 

como princípio-guia em suas vidas atribuem importância à própria existência. Ao nível 

individual, sujeitos que pontuam alto nessa subfunção, geralmente, apresentam rejeição da 

diferença, a orientação ao êxito e a busca de ganhos pessoais e, ao nível coletivo, pode 
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implicar maior resistência à mudança, evitando incertezas e endossando padrões rígidos de 

relações interpessoais (Gouveia, 2013). 

 De acordo com os achados do presente estudo, a relação preditiva entre amabilidade e 

realização (λ = -0,10; p < 0,05) apresentou comprovação empírica condizente com a teórica, 

uma vez que permite afirmar que esta relação inversa expressa que quanto maior a expressão 

do traço amabilidade em crianças, menos elas são guiadas por valores de realização (êxito, 

prestígio e poder). Ou seja, quanto mais amáveis e bondosas, mais comportamentos 

prossociais e menos atitudes egoístas e de rejeição da diferença demonstram. Em suma, tal 

achado sustenta que o traço de personalidade amabilidade prediz, negativamente, os valores 

de realização, acarretando atitudes positivas frente à criança com deficiência. 

      Em relação aos estilos parentais, mais especificamente o autoritativo materno, este 

apresentou relação significativa e, de igual modo, negativa frente às atitudes frente à criança 

com deficiência (λ = -0,23; p > 0,05). O estilo autoritativo caracterizado por alta afetividade e 

autoridade das mães com os filhos orienta e controla o comportamento dos filhos, valorizando 

suas decisões autônomas e seus comportamentos disciplinados (Bee, 1996). As crianças 

educadas nessas famílias costumam ser competentes em várias áreas, possuindo autoestima 

mais elevada e maior independência (Maccoby & Martin, 1983). Portanto, esperava-se 

encontrar uma relação positiva entre este estilo parental materno e as atitudes frente à criança 

com deficiência, como foi encontrado no modelo explicativo baseado no estilo parental 

paterno, que será discutido a seguir. Possivelmente, esse achado contrário corresponda a 

alguma dificuldade interpretativa dos itens do Questionário de Percepção de Pais (versão 

mãe) pelas crianças participantes. 
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Modelo explicativo baseado no estilo parental paterno 

 De modo semelhante ao modelo discutido acima, a dimensão de personalidade 

amabilidade obteve relação negativa com a subfunção valorativa realização (λ = -0,10; p > 

0,05), e esta, por sua vez, também na mesma direção, se relacionou com as atitudes (λ = -0,31; 

p > 0,05). Depreende-se, portanto, que as crianças que são mais amáveis costumam 

desenvolver mais comportamentos prossociais, menos guiadas por valores como êxito, 

prestígio e poder, que fazem parte da subfunção realização, e tendem a ter uma atitude 

favorável frente à criança com deficiência. Pois, tal subfunção se relacionou negativamente 

com as atitudes (λ = -0,31; p > 0,05), o que implica afirmar que as atitudes favoráveis frente à 

criança com deficiência podem ser explicadas também pelo fato de crianças serem menos 

guiadas por valores de orientação pessoal e motivador materialista, como expressam os 

valores de realização (Gouveia, 2013), mostrando maior integração social com as crianças 

com deficiência. 

 Já o estilo autoritativo paterno apresentou relação significativa (λ = 0,26; p > 0,05), 

exercendo o papel de contribuir e facilitar as atitudes positivas frente à criança com 

deficiência. Isto implica afirmar que o estilo autoritativo caracterizado por grande afetividade 

e autoridade dos pais com os filhos exerce um papel importante nas atitudes frente às crianças 

com deficiência. Destaca-se a importância desse estilo parental nas atitudes de crianças, pois 

esse estilo caracteriza-se pela utilização de comunicação satisfatória com os filhos, 

compreendendo suas necessidades (e.g., importando-se em conhecer os amigos dos filhos), ao 

mesmo passo em que exercem controle sobre o comportamento dos filhos. Esta relação 

positiva permite afirmar que crianças que percebem tais características paternas desenvolvem 

atitudes favoráveis frente à criança com deficiência. 
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Considerações finais  

 Como anteriormente exposto, o objetivo proposto do presente estudo consistiu na 

testagem de um modelo teórico de predição das atitudes frente à criança com deficiência, a 

partir dos traços de personalidade, estilos parentais e valores humanos. Para tanto, estima-se 

que tais pretensões tenham sido alcançadas. Como discutido acima, o traço de personalidade 

amabilidade, a subfunção valorativa realização e o estilo parental autoritativo exercem o papel 

de contribuir e facilitar a inclusão social de crianças com deficiência.   

 Não obstante, algumas limitações precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, 

a amostra utilizada foi obtida por meio da técnica de amostragem não probabilística, segundo 

procedimentos de conveniência para o pesquisador. Isto é, todos os participantes estavam em 

contexto escolar de instituições da rede privada de ensino, não havendo uma variabilidade 

maior na amostra quanto às diferenças de tipo de escola (pública e privada), limitando-se 

apenas à percepção de estudantes de escola particular. 

 Quanto à amostra, vale salientar também que consistiu em crianças residentes de uma 

região nordestina do Brasil, o que não permite generalizar os achados para além do escopo 

desse estudo. Ademais, por ser um estudo de caráter transversal, limitam-se as conclusões 

obtidas, especialmente as que dizem respeito à mudança de personalidade ao longo do 

desenvolvimento infantil (Soto, John, & Gosling, 2008).  

Além do mais, ainda em relação aos aspectos de natureza metodológica, o estudo 

pautou-se em um tipo de pesquisa que utilizou medidas de autorrelato, podendo contribuir 

para o efeito da desejabilidade social nas respostas. Para fins de controle do fenômeno da 

desejabilidade social, sugere-se a utilização de outras medidas que contornem as limitações 

dos inventários de autorrelato, como medidas implícitas e comportamentais. 
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 Os aspectos supracitados correspondem às limitações do estudo, no entanto, não 

refutam os resultados encontrados. Contudo, sugere que em pesquisas futuras sejam 

considerados os pontos elencados, a fim de confirmar o modelo proposto para explicar as 

atitudes frente à criança com deficiência.  

Em decorrência das críticas e limitações apresentadas, sugere-se, como estudo futuro, 

a testagem do modelo explicativo da atitude frente à criança com deficiência com 

participantes da rede pública de ensino e de outras regiões brasileiras, visando a avaliar a 

prevalência dos traços e fatores em amostras distintas. Ainda no que concerne às 

características dos participantes, sugere novas testagens, inclusive para verificar se o modelo 

explicativo das atitudes estrutura-se de forma equivalente em ambos os sexos. 

Por fim, indica-se a utilidade e aplicabilidade do modelo explicativo no contexto 

infantil. Isto é, com o objetivo de contribuir com a adaptação social e tornar a sociedade e os 

recursos mais acessíveis à pessoa com deficiência (Sassaki, 2008), uma intervenção que 

ressalte a importância dos comportamentos pro-sociais, amáveis e bondosos para com os 

outros e a implicação hierárquica do traço de personalidade amabilidade possibilita que as 

crianças sejam menos guiadas por valores voltados para cunho pessoal e materialista, pelo 

contrário, estejam mais dispostas a ajudar e aceitar as diferenças dos demais, demonstrando 

respeito e atitudes favoráveis frente à criança com deficiência.   
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Considerações finais 

 

A presente tese objetivou conhecer em que medida os traços de personalidade, os 

estilos parentais e os valores humanos predizem as atitudes de crianças frente aos seus pares 

com deficiência. Inicialmente, procedeu-se a apresentação dos pressupostos teóricos sobre a 

variável objeto do estudo – as atitudes frente à criança com deficiência, e as três variáveis 

compreendidas como possíveis explicadoras para tais atitudes. Uma vez que esta variável, 

objeto da pesquisa, estava ausente de comprovação empírica, a nível brasileiro, procedeu-se a 

realização de mais três estudos: dois destes voltados para verificar a estrutura fatorial e um 

com a finalidade de testar o modelo explicativo. Nesse sentido, apontam-se os principais 

resultados encontrados nesses estudos.  

 

Principais resultados 

 Os resultados obtidos na análise exploratória e confirmatória da Escala de Atitudes 

frente à Criança com Deficiência (EAFCD), tanto por meio da análise fatorial de 

componentes principais quanto da rotação Procusto, confirmaram, no contexto brasileiro, a 

estrutura trifatorial da EAFCD. Sendo assim, estima-se que esta escala pode consistir em uma 

ferramenta útil para a avaliação dos aspectos relacionados às atitudes de integração social, 

bem como isolamento social e alta valoração de crianças frente aos seus pares com 

deficiência, uma vez que apresentou evidências de validade fatorial e índices satisfatórios de 

consistência interna, bem como parcimoniosidade da escala de 18 itens, tendo em vista a 

amostra infantil, o que facilita a participação.  

 Após as evidências psicométricas da EAFCD no contexto brasileiro, o último estudo 

elaborou o modelo explicativo das atitudes frente à criança com deficiência, baseado no estilo 

parental materno e paterno. A dimensão de personalidade amabilidade apresentou relação 
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negativa frente à subfunção valorativa realização, e esta última, por sua vez, também na 

mesma direção, se relacionou com as atitudes. Por meio desse achado, pode-se compreender 

que as crianças que são mais amáveis estão aptas a desenvolverem mais comportamentos pró-

sociais (Egberts, 2015), e são menos guiadas por valores da subfunção realização, que 

expressa os valores de êxito, prestígio e poder, tendendo a ter uma atitude favorável frente à 

criança com deficiência. 

 Teoricamente, a amabilidade refere-se às pessoas que, geralmente, são amorosas e 

generosas, com comportamentos pró-sociais e bondosos (Nunes & Hutz, 2007). Não são 

pessoas hostis, egoístas ou manipuladoras (DeYoung & Gray, 2009), pelo contrário, tendem a 

desenvolver ações de ajuda e respeito ao próximo. Desse modo, tal achado corrobora a ideia 

levantada nesse estudo do papel facilitador dos traços de personalidade para a inclusão social 

de crianças com deficiência. 

 Já no que tange aos valores, a subfunção realização representa as necessidades de 

autoestima (Maslow, 1954; Ronen, 1994), correspondendo ao tipo de orientação pessoal e 

motivador materialista. Isto é, estão relacionados com ideias práticas e as pessoas que os tem 

como princípio-guia em suas vidas atribuem importância à própria existência. Ao nível 

individual, sujeitos que pontuam alto nessa subfunção, geralmente, apresentam rejeição da 

diferença, a orientação ao êxito e a busca de ganhos pessoais e, ao nível coletivo, pode 

implicar maior resistência à mudança, evitando incertezas e endossando padrões rígidos de 

relações interpessoais (Gouveia, 2013). 

 Outra relação preditiva também encontrada foi entre amabilidade e realização, tal 

relação negativa indica que quanto maior a expressão do traço amabilidade em crianças, 

menos elas são guiadas por valores de realização (êxito, prestígio e poder). Ou seja, quanto 

mais amáveis e bondosas, mais comportamentos prossociais e menos atitudes egoístas e de 

rejeição da diferença demonstram. Em suma, tal achado sustenta que o traço de personalidade 
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amabilidade prediz, negativamente, os valores de realização, acarretando atitudes positivas 

frente à criança com deficiência. 

      Em relação aos estilos parentais, mais especificamente o autoritativo materno, este 

apresentou relação significativa e, de igual modo, negativa com as atitudes frente à criança 

com deficiência. O estilo autoritativo caracterizado por alta afetividade e autoridade das mães 

com os filhos orienta e controla o comportamento dos filhos, valorizando suas decisões 

autônomas e seus comportamentos disciplinados (Bee, 1996). As crianças educadas nessas 

famílias costumam ser competentes em várias áreas, possuindo autoestima mais elevada e 

maior independência (Maccoby & Martin, 1983). Portanto, esperava-se encontrar uma relação 

positiva entre este estilo parental materno e as atitudes frente à criança com deficiência. 

Talvez esse achado contrário corresponda, possivelmente, a alguma dificuldade interpretativa 

dos itens do Questionário de Percepção de Pais (versão mãe) pelas crianças participantes. 

 O modelo explicativo baseado no estilo parental paterno apresentou-se semelhante ao 

baseado no estilo parental materno, com exceção da direção do caminho/path autoritativo → 

atitudes, que consistiu em uma relação positiva, o que traz mais sentido, teoricamente, uma 

vez que o estilo autoritativo é caracterizado por grande afetividade e autoridade dos pais com 

os filhos, o que possibilita a função de contribuir e facilitar a atitude dos filhos frente à 

inclusão social da criança com deficiência.  

 Além do mais, destaca-se a importância desse estilo parental nas atitudes de crianças, 

pois esse estilo caracteriza-se pela utilização de comunicação satisfatória com os filhos, 

compreendendo suas necessidades (e.g., importando-se em conhecer os amigos dos filhos), ao 

mesmo passo em que exercem controle sobre o comportamento dos filhos (Maccoby & 

Martin, 1983). Esta relação positiva permite afirmar que crianças que percebem tais 

características paternas desenvolvem atitudes favoráveis frente à criança com deficiência. 
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 Portanto, o objetivo geral da tese foi alcançado. Constataram-se indicadores 

satisfatórios de ajuste e, teoricamente, os resultados do modelo explicativo, principalmente, o 

baseado no estilo parental autoritativo do pai mostrou-se adequado. Desse modo, estima-se 

que o traço de personalidade amabilidade, a subfunção valorativa realização e o estilo parental 

autoritativo exercem o papel de contribuir e facilitar com a inclusão social de crianças com 

deficiência. A seguir, são apresentadas as críticas e limitações da presente tese. 

 

Críticas e limitações do modelo explicativo 

 Apesar do anteriormente indicado, reconhecem-se limitações potenciais desta tese. 

Tais como: considerou-se uma amostra composta por crianças estudantes de escolas da rede 

privada de ensino que podem não representar a população de crianças estudantes brasileiras. 

Contudo, ressalta-se que não foi o intento generalizar os resultados, mas tão somente reunir 

evidências psicométricas da EAFCD para possível utilização no Brasil e a testagem do 

modelo explicativo no contexto brasileiro, ficando clara a necessidade de futuros estudos com 

crianças das demais regiões do país. Contudo, ressalta-se a natureza psicométrica dos estudos, 

cujas amostras foram suficientes para as análises efetuadas.  

 Além do mais, ainda quanto às características das amostras utilizadas nos estudos da 

tese, foram obtidas por meio da técnica de amostragem não probabilística, segundo 

procedimentos de conveniência para o pesquisador. Isto é, todos os participantes estavam em 

contexto escolar de instituições da rede privada de ensino, não havendo uma variabilidade 

maior na amostra quanto às diferenças de tipo de escola (pública e privada), limitando-se 

apenas à percepção de estudantes de escola particular. Ademais, por ser um estudo de caráter 

transversal, limitam-se as conclusões obtidas, especialmente as que dizem respeito à mudança 

de personalidade ao longo do desenvolvimento infantil (Soto, John, & Gosling, 2008). 
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 Além do mais, ainda em relação aos aspectos de natureza metodológica, o estudo 

pautou-se em um tipo de pesquisa que utilizou medidas de autorrelato, podendo contribuir 

para o efeito da desejabilidade social nas respostas. Para fins de controle do fenômeno da 

desejabilidade social, sugere-se a utilização de outras medidas que contornem as limitações 

dos inventários de autorrelato, como medidas implícitas e comportamentais. 

 Os aspectos supracitados correspondem às limitações do estudo, no entanto, não 

refutam os resultados encontrados. Contudo, sugere que em pesquisas futuras sejam 

considerados os pontos elencados, a fim de confirmar o modelo proposto para explicar as 

atitudes frente à criança com deficiência. Para tanto, aponta-se algumas sugestões de estudos 

futuros com essa temática. 

 

Sugestões de estudos futuros 

 Sugere-se que mais pesquisas sejam desenvolvidas no sentido de confirmar a estrutura 

da EAFCD em outras amostras, com características diversas, incluindo crianças residentes nas 

demais regiões do país. Essas análises poderão aprimorar ainda mais a escala, considerando 

que as pesquisas realizadas até o momento vêm atestando a qualidade de sua estrutura interna 

(Oliveira & Gouveia, 2017; ver artigo 2 e 3). 

Em decorrência das críticas e limitações apresentadas, sugere-se, como estudo futuro, 

a testagem do modelo explicativo da atitude frente à criança com deficiência com 

participantes da rede pública de ensino e de outras regiões brasileiras, visando a avaliar a 

prevalência dos traços e fatores em amostras distintas. Ainda no que concerne às 

características dos participantes, sugere novas testagens, inclusive para verificar se o modelo 

explicativo das atitudes estrutura-se de forma equivalente em ambos os sexos. 

Outra sugestão para futuros estudos consiste em explorar mais os dados demográficos 

e ampliar o modelo explicativo, acrescentando, por exemplo, a variável “contato social com 
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pessoas com deficiência” como um aspecto preditivo das atitudes, além de investigar se há 

diferenças quanto ao sexo das crianças no que diz respeito à pontuação nos componentes 

atitudinais relativos à integração social, isolamento social e alta valoração. A seguir indicam-

se a utilidade e aplicabilidade do modelo teórico proposto. 

 

Aplicabilidade do modelo explicativo frente à criança com deficiência 

Com o objetivo de contribuir com a adaptação social e tornar a sociedade e os recursos 

mais acessíveis à pessoa com deficiência (Sassaki, 2008), uma intervenção que ressalte a 

importância dos comportamentos pro-sociais, amáveis e bondosos para com os outros e a 

implicação hierárquica do traço de personalidade amabilidade possibilita que as crianças 

sejam menos guiadas por valores voltados para cunho pessoal e materialista, pelo contrário, 

estejam mais dispostas a ajudar e aceitar as diferenças dos demais, demonstrando respeito e 

atitudes favoráveis frente à criança com deficiência.   

 Tais achados podem colaborar com programas de ordem psicossocial direcionado a 

famílias e escolas, já que são as instâncias que exercem um papel importante na socialização 

e, portanto, na formação dos valores (Medeiros et al., 2017). Logo, tais unidades podem 

contribuir e enfatizar a promoção de valores sociais, a importância da amabilidade para as 

atitudes de crianças e a percepção de alta afetividade e autoridade dos pais. 

 Assim, a função básica de tais achados vem sendo a de oferecer uma orientação válida 

à importância da manutenção e/ou estímulo a um melhor comprometimento social e atitudes 

positivas frente à criança com deficiência, além de um fundamento teórico que possa permear 

intervenções. Tal discussão pode, inclusive, fundamentar políticas públicas, métodos de 

ensino e ações sociais e educativas junto à criança com deficiência, bem como a sociedade na 

busca de inclusão da pessoa com deficiência. 
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Anexo I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

 

 

 

Universidade Federal da Paraíba 

CCHLA – Departamento de Psicologia 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social 

Pesquisadores responsáveis: Karen Guedes Oliveira (e-mail: karen_costaguedes@hotmail.com; telefone: (83) 

988154007); Prof. Dr. Valdiney Veloso Gouveia (e-mail: vvgouveia@gmail.com; telefone: (83) 32167856).  

Endereço profissional: Universidade Federal da Paraíba; Departamento de Psicologia – CCHLA; João Pessoa, PB; 

58051-900 – BRASIL. 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba 

Comitê de Ética em Pesquisa - CEP 

Endereço: Universitário S/N, Castelo Branco, João Pessoa-PB; CEP: 58.051-900; Telefone: (83)3216-7791; Fax: 

(83)3216-7791; E-mail: eticaccs@ccs.ufpb.br 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TÍTULO: Atitudes frente à criança com deficiência: o papel dos valores humanos, dos traços de personalidade e 

dos estilos parentais Eu________________________________________, RG ____________________,  CPF 

______________________ declaro ter sido informado(a) de maneira clara e detalhada sobre as justificativas, os objetivos 

e a metodologia do projeto de pesquisa “Atitudes de crianças em relação aos seus pares com deficiência: valores 

humanos, traços de personalidade e estilos parentais como explicadores”. Estou ciente de que a privacidade dos nossos 

alunos será respeitada, ou seja, seus nomes ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, identificá-

los serão mantidos em sigilo.  

 Estou ciente de que posso retirar meu consentimento ou interromper a participação dos alunos a qualquer 

momento, sem precisar justificar. Estou ciente de que a participação dos alunos é voluntária e a recusa em participar não 

irá acarretar qualquer penalidade. Todos os participantes poderão ter acesso aos resultados finais da pesquisa caso 

desejem. Considera-se a fadiga como possível risco aos participantes e como benefícios, espera-se que este estudo sirva 

de fundamentação teórica para estratégias de intervenção pautadas no estímulo valorativo e estilos parentais para alcançar 

mudanças no comportamento, sobretudo, os pró-sociais. Além de trazer benefícios para os próprios participantes, na 

medida em que permite as crianças pensarem sobre seus valores, atitudes e traços de personalidade. De acordo com 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP - CCS (UFPB) e de acordo com as atribuições definidas na Resolução do CNS 

466/12, os procedimentos éticos estão sendo respeitados e o parecer de autorização da referida pesquisa está sob o número 

CAAE: 56718216.5.0000.5188.  

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, favor entrar em contato com os pesquisadores responsáveis: Profa. Msc. 

Karen Guedes Oliveira, através do e-mail: karen_costaguedes@hotmail.com e Prof. Dr. Valdiney Veloso Gouveia 

(vvgouveia@gmail.com). 

 Declaro que autorizo a participação dos alunos como voluntários do projeto de pesquisa acima descrito.  

 Recebi uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e 

esclarecer as minhas dúvidas.  

 

João Pessoa - PB, _____/______/_______ 

 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do responsável pela Escola  
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Anexo II - Escala de Atitudes frente à Criança com Deficiência (EAFCD) 

 

INSTRUÇÕES. Leia as afirmações abaixo e indique o quanto cada uma delas é importante para você. Faça 

isso marcando um X na carinha ao lado de cada afirmação, segundo o que você acha. 

 

1 2 3 4 5 

     

Discordo 

completamente 
Discordo em parte Indeciso Concordo em parte 

Concordo 

completamente 

 

1 Eu não apresentaria uma criança com deficiência aos meus amigos. 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

2 As crianças com deficiência podem fazer muitas coisas sozinhas.  1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

3 Sinto pena das crianças com deficiência.  1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

4 As crianças com deficiência querem muita atenção dos adultos.  1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

5 Eu convidaria uma criança com deficiência para a minha festa de aniversário.  1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 Eu teria medo de uma criança com deficiência.  1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

7 As crianças com deficiência não gostam de fazer amigos.  1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

8 Eu gostaria que uma criança com deficiência fosse minha vizinha. 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

9 As crianças com deficiência sentem pena de si mesmas. 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

10 Eu ficaria feliz de ter uma criança com deficiência como melhor amigo. 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

11 Eu manteria distância das crianças com deficiência. 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 



159 
 

12 Eu ficaria contente se uma criança com deficiência me convidasse para ir a sua 

casa. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

13 Tento não olhar para alguém que tem deficiência. 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

14 Eu convidaria uma criança com deficiência para dormir em minha casa. 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

15 Estar perto de uma pessoa com deficiência me assusta. 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

16 Eu gostaria de estar com uma criança com deficiência. 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

17 Eu me sinto mal quando vejo uma criança com deficiência. 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

18 As crianças com deficiência precisam de muita ajuda para fazer as coisas.  1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Anexo III – Questionário de Percepção de Pais (Versão pai)  

 

INSTRUÇÕES. Considere por um momento a lista de frases a seguir. Todas se referem ao seu PAI. Marque 

um X na carinha ao lado de cada afirmação, segundo o que você acha. Por favor, responda a todas as frases 

da forma mais sincera possível; saiba que não existem respostas certas ou erradas. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Nada Aplicável 
Pouco 

Aplicável 

Algo 

Aplicável 

Medianamente 

aplicável 

Bastante 

Aplicável 

Muito 

Aplicável 

Totalmente 

Aplicável 
 

1 Fica sempre me lembrando das coisas que não posso fazer.  1 2 3 4 5 6 7 

 

2 Está sempre me dizendo como devo me comportar.  1 2 3 4 5 6 7 

 

3 Quando estou fora de casa quer saber exatamente onde estou e o 

que estou fazendo.  

1 2 3 4 5 6 7 

 

4 É durão comigo.  1 2 3 4 5 6 7 

 

5 Acredita que todos os meus comportamentos maus devem ser 

castigados de alguma forma.  

1 2 3 4 5 6 7 

 

6 Passa muito tempo comigo.  1 2 3 4 5 6 7 

 

7 Não esquece facilmente das coisas que eu faço errado.  1 2 3 4 5 6 7 

 

8 Faz-me sentir melhor depois que falo com ele sobre meus 

problemas. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

9 Acha que devo obedecer todas as suas ordens.  1 2 3 4 5 6 7 

 

10 Procura me animar quando estou triste.  1 2 3 4 5 6 7 

 

11 É fácil conversar com ele.  1 2 3 4 5 6 7 

 

12 Gosta de falar comigo a respeito do que lê.  1 2 3 4 5 6 7 

 

13 É muito interessado naquilo que aprendo na escola.  1 2 3 4 5 6 7 
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14 Não quer se incomodar de fazer com que suas regras sejam 

obedecidas. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

15 Diz-me quando gosta de mim.  1 2 3 4 5 6 7 

 

16 Permite que eu receba meus amigos em casa.  1 2 3 4 5 6 7 

 

17 Aceita minhas opiniões mesmo quando diferem das suas.  1 2 3 4 5 6 7 

 

18 Não parece notar muito se me comporto bem em casa ou me saio 

bem na escola. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

19 Castiga-me quando eu não o obedeço.  1 2 3 4 5 6 7 

 

20 Fica feliz de me ver quando volto da escola ou de algum passeio. 1 2 3 4 5 6 7 
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Anexo IV – Questionário de Percepção de Pais (Versão mãe)  

 

 

INSTRUÇÕES. Considere por um momento a lista de frases a seguir. Todas se referem a sua MÃE. 

Marque um X na carinha ao lado de cada afirmação, segundo o que você acha. Por favor, responda a todas 

as frases da forma mais sincera possível; saiba que não existem respostas certas ou erradas. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Nada Aplicável 
Pouco 

Aplicável 

Algo 

Aplicável 

Medianamente 

aplicável 

Bastante 

Aplicável 

Muito 

Aplicável 

Totalmente 

Aplicável 

 

1 Fica feliz de me ver quando volto da escola ou de um passeio.  1 2 3 4 5 6 7 

 

2 Passa muito tempo comigo.  1 2 3 4 5 6 7 

 

3 Fica sempre me lembrando das coisas que não posso fazer.  1 2 3 4 5 6 7 

 

4 Tenta ser minha “amiga” ao invés de uma “chefe”.  1 2 3 4 5 6 7 

 

5 Gostaria que eu ficasse mais em casa onde ela pode cuidar de mim.  1 2 3 4 5 6 7 

 

6 Quando estou fora de casa quer saber realmente onde estou e o que 

estou fazendo.  

1 2 3 4 5 6 7 

 

7 Consola-me quando estou com medo.  1 2 3 4 5 6 7 

 

8 Quer saber realmente como penso sobre certos acontecimentos.  1 2 3 4 5 6 7 

 

9 Castiga-me severamente.  1 2 3 4 5 6 7 

 

10 Acha que deve me castigar para me corrigir e melhorar.  1 2 3 4 5 6 7 

 

11 Não parece notar muito se me comporto bem em casa ou me saio 

bem na escola.  

1 2 3 4 5 6 7 

 

12 Gosta de falar comigo a respeito do que lê.  1 2 3 4 5 6 7 
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13 Procura me animar quando estou triste.  1 2 3 4 5 6 7 

 

14 É fácil conversar com ela.  1 2 3 4 5 6 7 

 

15 Castiga-me quando eu não a obedeço.  1 2 3 4 5 6 7 

 

16 Está sempre me dizendo como devo me comportar.  1 2 3 4 5 6 7 

 

17 Se eu quebro uma promessa fica por algum tempo sem confiar em 

mim.  

1 2 3 4 5 6 7 

 

18 Gosta de discutir os assuntos e conversar comigo.  1 2 3 4 5 6 7 

 

19 Acredita que todos os meus comportamentos maus devem ser 

castigados de alguma forma.  

1 2 3 4 5 6 7 

 

20 É muito interessada naquilo que aprendo na escola. 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

Anexo V – Questionário dos Valores Básicos (Versão infantil)  

 

 

INSTRUÇÕES.  Leia as afirmações abaixo e indique o quanto cada uma delas é importante para você. 

Faça isso marcando um X na carinha ao lado de cada afirmação, segundo o que você acha. 

 

1 2 3 4 5 

     

Nenhuma importância Pouca importância Média importância Grande importância Máxima importância 

 

1 SAÚDE. Não ficar doente; estar sempre animado(a), com vontade de brincar; e 

evitar fazer coisas que prejudiquem à saúde. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

2 ÊXITO. Ser o(a) vencedor(a) nas competições em que participe; ser o(a) 

número 1, o(a) melhor; e fazer as coisas melhor que os(as) demais colegas. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

3 TRADIÇÃO. Seguir as regras de boa educação e costumes da sua família; 

viver ou vestir do mesmo modo que seus pais; e seguir as normas de casa e da 

escola. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

4 IGUALDADE. Querer que não haja diferença entre ricos e pobres, que todos 

sejam tratados igualmente; dar as mesmas oportunidades a todas as pessoas; e 

tratar igualmente meninos e meninas. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

5 EMOÇÃO. Desafiar o perigo, procurar novas aventuras; assistir ou fazer 

esportes de emoção, como corrida de bicicleta; e buscar aventuras, como viajar 

com amigos(as) ou acampar em florestas. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 APOIO SOCIAL. Ser ajudado(a) pelos pais e familiares quando precise; ter 

alguém que cuide de você; e receber apoio dos amigos(as) em momentos 

difíceis. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

7 ESTABILIDADE. Ter segurança em casa e na escola; saber que nunca vai 

faltar dinheiro ou comida para você; e saber que seus pais têm um trabalho 

seguro. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

8 PODER. Ser o(a) chefe ou líder do grupo de amigos(as); mandar nos(as) 

outros(as) colegas; e ter poder para decidir as coisas. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

9 RELIGIOSIDADE. Rezar, orar e ir à missa ou culto religioso; crer em Deus 

como o salvador da humanidade; e participar das atividades da Igreja. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

10 ARTES. Ir a exposições de quadros e esculturas; ouvir música, ir ao teatro ou 

ao cinema; e aprender a desenhar e pintar. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

11 PRAZER. Aproveitar a vida, brincar e se divertir; comer e beber tudo o que 

gosta; e ir à praia, aos shoppings ou parques onde possa se divertir. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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12 AFETIVIDADE. Ter uma relação de afeto profunda com seus(suas) 

irmãos(ãs) e/ou familiares; ter alguém com quem compartilhar suas alegrias, 

tristezas e segredos; e ter um(a) amigo(a) íntimo(a) em quem confiar. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

13 SOBREVIVÊNCIA. Ter uma casa para morar com seus pais; ter água e 

comida sempre que necessite; e poder dormir bem todos os dias. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

14 PRESTÍGIO. Saber que muita gente lhe conhece; receber elogios dos seus 

pais ou professores; e ser sempre escolhido(a) para representar os(as) 

seus(suas) colegas. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

15 OBEDIÊNCIA. Respeitar aos pais e aos mais velhos; obedecer aos seus 

professores e fazer os deveres de casa; e ser educado(a) e disciplinado(a). 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

16 CONHECIMENTO. Descobrir coisas novas sobre o mundo; procurar saber 

tudo sobre a origem do homem e do universo; e conhecer como são e 

funcionam as coisas. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

17 ESTIMULAÇÃO. Sempre fazer algo diferente, não estar parado(a); participar 

em todas as brincadeiras que puder; e estar sempre se divertindo, buscando o 

que fazer. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

18 CONVIVÊNCIA. Conviver bem com familiares e vizinhos; ter amigos(as) no 

colégio ou no bairro; e participar de atividades e brincadeiras com os(as) 

colegas. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Anexo VI – Inventário dos Cinco Grandes Fatores da Personalidade (Big Five) 

 

 

INSTRUÇÕES. A seguir são apresentadas 20 afirmações que tratam de características pessoais. Leia cada 

uma com atenção e marque um X na carinha ao lado de cada afirmação, segundo o que cada característica 

o descreve. 
 

1 2 3 4 5 

     

Discordo totalmente Discordo em parte Nem concordo nem discordo Concordo em parte Concordo totalmente 

Eu me vejo como alguém que... 

1 
É conversador, comunicativo. 

 2 
É minucioso, detalhista no trabalho.  

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

3 
Insiste até concluir a tarefa ou o trabalho. 

 4 
Gosta de cooperar com os outros. 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

5 
É original, tem sempre novas ideias. 

 6 
É temperamental, muda de humor facilmente. 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

7 
É inventivo, criativo. 

 8 
É prestativo e ajuda os outros. 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

9 
É amável, tem consideração pelos outros. 

 10 
Faz as coisas com eficiência. 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

11 
É sociável, extrovertido. 

 12 
É cheio de energia. 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

13 
É um estudante de confiança. 

 14 
Tem uma imaginação fértil. 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

15 
Fica tenso com frequência. 

 16 
Fica nervoso facilmente. 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
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17 
Gera muito entusiasmo. 

 18 
Gosta de refletir, brincar com as ideias. 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

19 
Tem capacidade de perdoar, perdoa fácil. 

 20 
Preocupa-se muito com tudo. 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
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Anexo VII – Questionário Sociodemográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice I 

 

  

1. Idade: _____ anos  2. Sexo:  Masculino  Feminino 

2. Escola:      Pública       Privada 

3. Série: _____________________ 

4. Cidade onde mora:____________________________________ 

5. Você tem uma religião?  

 Sim.                                    Não 

6. Se sim, qual?                    

 Católica      Espírita     

 Evangélica    Outra.     Qual?__________________________ 

7. Em que medida você se considera religioso? (circule um número)   

Nada   0      1      2      3      4    Muito 

8. Você tem algum tipo de deficiência? 

 Sim        Não 

9. Se sim, qual? 

 Física     Visual     Auditiva       Intelectual    Múltipla    Outra:______________ 

10. Você mora com quem? 

 Pai e Mãe   Só mãe  Só pai  

 Avós    Outros: _____________________________ 

11. Em comparação com as pessoas da sua cidade, você diria que sua família é da 

classe sócio-econômica: 

 Baixa    Média-Baixa     Média            Média-Alta             Alta 

12. Tempo, aproximado, que você passa com seus pais (por dia)? _________Horas 

13. Você conhece alguma pessoa com deficiência? 

 Sim           Não 

14. Se sim, essa pessoa é: 

 Da família              Amigo(a)               Vizinho(a)                  Professor(a) 

15. Indique na escala de resposta abaixo o número que melhor representa como 

você se avalia enquanto estudante (circule um número). 

Péssimo Ruim 
Nem bom, 
nem ruim 

Bom Ótimo 

1 2 3 4 5 
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Anexo VIII – Parecer Consubstanciado do CEP 

 

 



UFPB - CENTRO DE CIÊNCIAS
DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DA PARAÍBA

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

Atitudes de crianças em relação aos seus pares com deficiência: valores humanos,
traços de personalidade e estilos parentais como explicadores

Karen Guedes Oliveira

Programa de Pós-graduação em Psicologia Social

3

56718216.5.0000.5188

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 2.048.309

DADOS DO PARECER

Esta é a 3a versão do projeto " Atitudes de crianças em relação aos seus pares com deficiência: valores

humanos, traços de personalidade e estilos parentais como explicadores", da pesquisadora "Karen Guedes

Oliveira", trata-se de um projeto de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da

UFPB, orientado pelo Prof. Dr. Valdiney Veloso Gouveia.

"Este estudo apresenta ênfase psicométrica, o qual possui o objetivo de adaptar ao contexto brasileiro a

ChedokeMcMaster Attitudes towards Children with Handicaps Scale (CATCH). Além disso, espera-se

também contribuir para a compreensão de correlatos

com valores humanos, bem como com traços de personalidade e estilos parentais."

Participantes: 500

"500 crianças estudantes alfabetizadas do Ensino Fundamental I de uma instituição de ensino regular da

rede pública, com idade compreendida entre 7 e 12 anos de idade."

"Local da pesquisa: O estudo será realizado em uma escola da rede privada na cidade de João

Apresentação do Projeto:

Universidade Federal da ParaíbaPatrocinador Principal:

58.051-900

(83)3216-7791 E-mail: eticaccsufpb@hotmail.com

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

UNIVERSITARIO S/N
CASTELO BRANCO

UF: Município:PB JOAO PESSOA
Fax: (83)3216-7791

Página 01 de  04



UFPB - CENTRO DE CIÊNCIAS
DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DA PARAÍBA

Continuação do Parecer: 2.048.309

Pessoa, Paraíba"

Cronograma:

Coleta dos dados: maio a bovembro/2017

Objetivo Primário:

Verificar as atitudes de crianças em relação aos seus pares com deficiência.

Objetivo Secundário:

* Validar a Chedoke-McMaster Attitudes towards Children with Handicaps Scale (CATCH) para o contexto

brasileiro;

* Verificar as atitudes das crianças e seus correlatos com os valores humanos, traços de personalidade e

estilos parentais.

Objetivo da Pesquisa:

Aponta no a relação dos riscos e benefícios, resguardando os direitos éticos dos participantes da pesquisa.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

O presente projeto de pesquisa apresenta grande relevância social, acadêmica e científica. Também atende

aos requisitos éticos de pesquisa com seres humanos.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Sanou todas as pendências anteriores, assim o presente protocolo de pesquisa integra todos os termos de

apresentação obrigatória, satisfazendo a legislação vigente (Resolução CNS 510/2016, Resolução CNS

466/2012 e a Norma Operacional CNS 01/2013).

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Tendo em vista a legislação vigente (Resolução CNS 510/2016, Resolução CNS 466/2012 e a Norma

Operacional CNS 01/2013) orientamos atentar para as seguintes recomendações:

1ª RECOMENDAÇÃO) O TCLE deve ser redigido para cada pai/responsável das crianças participantes.

Também deve inserir o endereço (físico, telefônico e email) completo deste CEP e da pesquisadora. Essa

informação foi registrada nas pendências anteriores: pendência 1/parecer 2 assim como na pendência

3/parecer 1.

Recomendações:

58.051-900

(83)3216-7791 E-mail: eticaccsufpb@hotmail.com

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

UNIVERSITARIO S/N
CASTELO BRANCO

UF: Município:PB JOAO PESSOA
Fax: (83)3216-7791

Página 02 de  04



UFPB - CENTRO DE CIÊNCIAS
DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DA PARAÍBA

Continuação do Parecer: 2.048.309

2ª RECOMENDAÇÃO) Nas próximas submissões, a pesquisadora deve inserir a Carta de Anuência do local

da pesquisa não no formato e denominação de TCLE. Mas sim como uma autorização, emitida em papel

timbrado do local da pesquisa, assinado e carimbado identificando a função da pessoa.

3ª RECOMENDAÇÃO) Ressaltamos que para a emissão da Certidão Definitiva deste CEP, o(a)

pesquisador(a) responsável deve anexar na Plataforma Brasil o relatório final, assim como os comprovantes

de devolução/retorno para a população estudada.

Assim, recomendamos que seja inserido em seu cronograma esta etapa final após o encerramento da

pesquisa.

Não possui pendência.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_682218.pdf

14/03/2017
14:49:46

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

projeto_tese_escola_atual.docx 14/03/2017
14:48:57

Karen Guedes
Oliveira

Aceito

Recurso Anexado
pelo Pesquisador

Respostas_as_pendencias.pdf 14/03/2017
14:46:47

Karen Guedes
Oliveira

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

Termo_de_Assentimento_Livre_e_Escla
recido_Criancas.doc

14/03/2017
14:45:34

Karen Guedes
Oliveira

Aceito

Outros Termo_de_compromisso_devolutiva_be
neficios.pdf

14/03/2017
14:42:49

Karen Guedes
Oliveira

Aceito

Outros termo_de_garantia_do_sigilo.pdf 14/03/2017
14:42:12

Karen Guedes
Oliveira

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

TCLE_autorizando.pdf 14/03/2017
14:41:15

Karen Guedes
Oliveira

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de

TCLE_.pdf 14/03/2017
14:39:56

Karen Guedes
Oliveira

Aceito

58.051-900

(83)3216-7791 E-mail: eticaccsufpb@hotmail.com

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

UNIVERSITARIO S/N
CASTELO BRANCO

UF: Município:PB JOAO PESSOA
Fax: (83)3216-7791

Página 03 de  04



UFPB - CENTRO DE CIÊNCIAS
DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DA PARAÍBA

Continuação do Parecer: 2.048.309

JOAO PESSOA, 05 de Maio de 2017

Eliane Marques Duarte de Sousa
(Coordenador)

Assinado por:

Ausência TCLE_.pdf 14/03/2017
14:39:56

Karen Guedes
Oliveira

Aceito

Cronograma CRONOGRAMA.docx 14/03/2017
14:36:40

Karen Guedes
Oliveira

Aceito

Folha de Rosto folha_de_rosto_setembro.pdf 23/10/2016
02:09:03

Karen Guedes
Oliveira

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

declaracao.pdf 23/05/2016
21:30:17

Karen Guedes
Oliveira

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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