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Nosso foco é apresentar para crianças, figuras parentais e terapeutas, na Coleção Jeito de Ser, cada uma das caracte-
rísticas mais gerais que compõe a nossa personalidade. 

Neste livro, vamos apresentar a característica de “Conscienciosidade”. Esta característica está relacionada à quanti-
dade de controle cognitivo e comportamental e a variação disso entre as pessoas. Crianças com alta conscienciosidade 
costumam ser competentes, persistentes, ordenadas, sabem das suas obrigações (lócus de controle interno), são esforça-
das, pensam antes de fazer as coisas e são muito disciplinadas para cumprir suas tarefas. Crianças com baixa conscien-
ciosidade são mais flexíveis ao seguir regras, são mais desorganizadas e não são tão preocupadas com o seu desempenho. 
Crianças com conscienciosidade média não são tão preocupadas com suas tarefas e sabem equilibrar responsabilidades e 
lazer. Podem ter níveis altos em alguns componentes da característica, como disciplina e esforço, mas podem ao mesmo 
tempo ter baixos níveis em outros componentes, tais como organização.

Apresentação

Para saber mais sobre o assunto, ler Pervin, L. & John, O. (2004). Teoria de traços: O modelo de cinco fatores. In L. Pervin & O. John. Personalidade: Teoria e
pesquisa. Porto Alegre: Artmed.



Naomi e Akemi têm 9 anos e são vizinhas desde 
muito pequenas. Elas vivem no Reino da Terra.



As duas são muito diferentes.
Enquanto o quarto de Naomi é assim, o quarto de Akemi é assim.



O mesmo acontece com as tarefas do dia a dia de Naomi...
 – Pronto mãe, já terminei o dever de casa.

– Parabéns, filha, você é tão responsável! Eu nem precisei 
lembrá-la de fazer o dever de casa.



Enquanto na casa vizinha:
– Akemi, larga essa TV e vem fazer o seu dever de casa.
– Já estou indo mãe, só mais um pouquinho! 


