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RESUMO
O objetivo deste estudo foi analisar traços de Extroversão e Socialização em estudantes de Engenharia e Psicologia, 
assim como verifi car diferenças entre eles, considerando-se as variáveis curso e sexo. Participaram 110 universitários 
de Engenharia (n=73) e Psicologia (n=37), com média de idade de 22,6 anos (DP=5,33), sendo 78 do sexo masculino 
e 31 do sexo feminino. Foram utilizadas a Escala Fatorial de Extroversão e a Escala Fatorial de Socialização, ambas 
de autoria de Nunes e Hutz. Houve diferenças de média associadas ao sexo nos dois fatores de personalidade, 
mais destacadamente em Socialização. Encontraram-se alguns níveis diferentes na expressão desses fatores de 
personalidade ao comparar os cursos. Os resultados são discutidos em termos das características mais predominantes 
identifi cadas, considerando-se os fundamentos teóricos assumidos. 
Palavras-chave: traços de personalidade; avaliação psicológica; estudantes universitários.

ABSTRACT: Extroversion and Agreeableness in Psychology and Engineering students
The present paper aimed at analyzing the personality factors Extroversion and Agreeableness with Psychology and 
Engineering students, and also verify differences related to course and sex. One hundred ten students participated 
in this study: Engineering, (n=73), Psychology (n=37), mean age 22.6 (SD= 5.33), males (n=78) and females 
(n=31). The Escala Fatorial de Extroversão (Extroversion Factorial Scale) and the Escala Fatorial de Socialização 
(Agreeableness Factorial Scale) were used to measure those two personality traits, both created by Nunes and Hutz. 
There were differences in the means according to sex related to both personality factors, mainly to Agreeableness. 
Different levels were observed to occur in the expression of those personality factors, by the students of the two 
courses analyzed. Results were discussed in terms of the prevaling aspects identifi ed, as based on the theoretical 
frame adopted.
Keywords: personality traits; psychological assessment; college students.

RESUMEN: Extraversión y Socialización en estudiantes de Psicología e Ingeniería
El objetivo de este estudio fue analizar vestigios de Extraversión y Socialización en estudiantes de Ingeniería y 
Psicología, así como verifi car diferencias entre ellos, considerando las variables curso y sexo. Participaron 110 
universitarios de Ingeniería (n=73) y Psicología (n=37), con media de edad de 22,6 años (DP=5,33), siendo 78 
del sexo masculino y 31 del sexo femenino. Se utilizó la Escala Factorial de Extraversión y la Escala Factorial de 
Socialización, ambas de autoría de Nunes y Hutz. Hubo diferencias de media asociadas al sexo en los dos factores 
de personalidad, más notorias en Socialización. Se encontraron algunos niveles diferentes en la expresión de esos 
factores de personalidad al comparar los cursos. Los resultados son discutidos en términos de las características más 
predominantes identifi cadas, considerando los fundamentos teóricos asumidos. 
Palabras clave: vestigios de personalidad; evaluación psicológica; estudiantes universitarios.
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Extroversão e Socialização, de acordo com o Modelo 
dos Cinco Grandes Fatores da Personalidade, são duas 
importantes dimensões da personalidade, uma vez que 
relacionam-se com a qualidade e quantidade de interações 
sociais preferidas pelas pessoas. O fator Socialização des-
creve, por um lado, comportamentos que sugerem, quan-
do em níveis elevados, uma tendência a ser socialmente 
agradável, caloroso, dócil e a prover apoio. Por outro lado, 
níveis baixos sugerem atitudes de hostilidade, indiferença 
aos outros, egoísmo e inveja (Hutz e cols., 1998; Nunes & 
Hutz, 2007a, 2007b). 

Já o fator de personalidade Extroversão refere-se 
ao quanto as pessoas são comunicativas, falantes, ativas, 
assertivas, responsivas e gregárias. Níveis elevados nes-
se fator indicam tendências das pessoas serem bastante 
comunicativas, preferirem estar em grupos, terem faci-
lidade para fazer novos amigos e falarem em público, 
serem mais assertivas e dinâmicas, entre outras. Níveis 
baixos nesse fator indicam pessoas mais introvertidas, 
que tendem a ter poucos amigos e preferem fi car sozi-
nhas, sendo mais tímidas e reservadas, além de menos 
assertivas e dinâmicas (Hutz e cols., 1998; Nunes & 
Hutz, 2007a, 2007b). 

Algumas variáveis sócio-demográfi cas podem inter-
ferir na intensidade da expressão dos traços de persona-
lidade, como é o caso do sexo. A esse respeito, o fator 
Extroversão apresentou diferenças estatisticamente sig-
nifi cativas associadas ao sexo, apesar dessa diferença ter 
tido um efeito pequeno, conforme apresentado no manual 
de uma escala para avaliação dessa dimensão (Nunes & 
Hutz, 2007b). Nesse caso, os homens apresentaram mé-
dias mais elevadas que as mulheres. Contudo, ao analisar a 
dimensão Extroversão em uma bateria que avalia os cinco 
fatores de personalidade, a variável sexo não apresentou 
diferença estatisticamente signifi cativa de média (Nunes, 
Hutz, & Nunes, 2009).

De modo semelhante, no que diz respeito a diferen-
ças de sexo na dimensão Socialização, foram verifi cadas 
diferenças estatisticamente signifi cativas entre homens e 
mulheres (Nunes & Hutz, 2007a), em que as mulheres ti-
veram médias mais altas. De maneira consistente, no que 
diz respeito à Socialização, avaliada por meio da mesma 
bateria para avaliação dos cinco fatores, houve diferenças 
de média associadas ao sexo, sendo que as mulheres apre-
sentaram médias mais elevadas que os homens (Nunes, 
Hutz, & Nunes, 2009).

Outros estudos também apontam que o fator 
Socialização apresenta diferença de média associada ao 
sexo, como é o caso da pesquisa de Gándara, Ortiz e Tello 
(2006). Esses autores verifi caram, em um grupo de 852 
alunos com idades entre 8 e 15 anos, que as mulheres 

apresentam média estatisticamente mais elevada que os 
homens nesse fator da personalidade. Não foram verifi -
cadas diferenças estatisticamente signifi cativas no fator 
Extroversão nessa pesquisa. 

De modo semelhante, o estudo de Bartholomeu, 
Nunes e Machado (2008), com 126 universitários do cur-
so de Educação Física, encontrou diferenças estatistica-
mente signifi cativas no fator Socialização entre homens 
e mulheres, sendo que as últimas apresentaram média 
mais elevada. As médias mais elevadas das mulheres no 
fator Socialização são resultantes de elas indicarem que 
emitem mais freqüentemente comportamentos de gen-
tileza, preocupação com o próximo, demonstrações de 
maior confi ança nas pessoas, maior aderência às regras 
de conduta e apresentação de menos comportamentos 
agressivos que os homens. Os autores, contudo, não 
destacaram a causa das diferenças observadas, por en-
tenderem o fenômeno como multicausal, decorrente da 
interação entre variáveis biológicas e culturais, não sen-
do objetivo do trabalho que realizaram abordar a com-
plexidade de tais questões e também não sendo possível, 
a partir da metodologia correcional adotada, tratar das 
causas dos fenômenos.

No que se refere à relação entre essas duas dimensões 
de personalidade entre si, Nunes, Hutz e Nunes (2009) 
não encontraram correlação signifi cativa entre o fator 
geral de Socialização, avaliado pela Bateria Fatorial de 
Personalidade (BFP) e o fator Extroversão, medido pelo 
Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) em um 
grupo de 38 estudantes de psicologia. Esse resultado é 
semelhante ao estudo de Bruck e Allen (2003), que iden-
tifi caram fraca correlação entre essas duas dimensões da 
personalidade (r=0,22) em uma amostra de 164 trabalha-
dores, que foram avaliados por meio do NEO-Five Factor 
Inventory (NEO-FFI).

Na mesma direção, os resultados da pesquisa de 
Baker, Victor, Chambers e Halverson Jr. (2004) não apre-
sentaram índices de correlação signifi cativos entre essas 
duas dimensões da personalidade, quando avaliaram 164 
estudantes do ensino médio. Esses dados, em conjunto, 
sugerem que, apesar de Socialização e Extroversão serem 
dimensões que buscam avaliar as relações interpessoais, o 
foco de ambas é diverso, uma vez que a primeira focaliza 
a qualidade das relações e, a segunda, a sua quantidade. 
Outra ressalva deve ser feita quanto às pesquisas supra-
citadas, no sentido de que elas utilizaram medidas gerais 
desses fatores de personalidade, e não as facetas de cada 
um, o que implicaria, por exemplo, focalizar as facetas 
denominadas amabilidade, pró-sociabilidade e confi an-
ça, que compõem o fator mais amplo, conhecido como 
Socialização.
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Considerando a importância dada às relações in-
terpessoais nos vários âmbitos da vida, verifi ca-se que 
Socialização e Extroversão têm-se mostrado associadas a 
tipos específi cos de interesses profi ssionais, às difi culda-
des de escolha da profi ssão, a sintomas depressivos, ao 
bem-estar subjetivo, a sintomas associados ao transtorno 
anti-social, entre outros (Nunes, Hutz, & Nunes, 2009; 
Nunes, Hutz, & Giacomoni, 2009; Nunes, Nunes, & Hutz, 
2006). Desse modo, observa-se que esses construtos apre-
sentam aplicabilidade em áreas diversas da psicologia, 
sendo especialmente úteis quando se focaliza questões re-
lacionadas à orientação profi ssional.

Entre os comportamentos relacionados à carreira, 
a escolha da profi ssão pode estar relacionada com ca-
racterísticas de personalidade. Nesse sentido, diversos 
estudos têm se dedicado mais especifi camente a identifi -
car diferenças individuais relevantes no que diz respeito 
à intensidade de expressão dos traços de personalida-
de para a realização de escolhas relacionadas à carrei-
ra (Ackerman & Beier, 2003; Bozionelos, 2004; Joly, 
Nunes, & Istomé, 2007; Lounsbury e cols., 2003; Primi 
e cols., 2002). Em outras palavras, é possível que haja 
características mais comuns em pessoas com o mesmo 
interesse profi ssional e que se vinculam à mesma área 
de trabalho (Holland, 1959, 1997). Pesquisas brasileiras 
que focalizam a relação entre características de persona-
lidade e a opção pela psicologia como curso superior são 
trazidas a seguir.

Bueno, Lemos e Tomé (2004) investigaram os moti-
vos pelos quais estudantes optam pelo curso de psicologia 
e indicaram que estes podem estar relacionados à busca 
de crescimento pessoal ou pelo desejo de compreender e 
ajudar o ser humano. Em sua pesquisa com 120 estudantes 
desse curso, os autores identifi caram que havia alto inte-
resse por atividades de cunho social ou assistencial e bai-
xo interesse por atividades relacionadas a cálculos. 

Anteriormente, em uma investigação que combinou a 
análise de entrevistas e questionários de 146 estudantes de 
Psicologia, Magalhães, Straliotto, Keller e Gomes (2001) 
verifi caram que os estudantes fi zeram a escolha do cur-
so principalmente por terem desejo de ajudar (75%), pela 
busca de crescimento pessoal (20%), pelo fascínio pelo 
conhecimento psicológico (62,5%) e busca de competên-
cia interpessoal (22,5%). Todavia, não foram encontrados 
estudos semelhantes que fi zessem o mesmo com alunos de 
Engenharia. Foi possível recuperar apenas um estudo (Ito 
& Soares, 2008) que tratou do planejamento de carreira de 
jovens concluintes da graduação em Engenharia, porém 
nesse caso tratou-se de um estudo exploratório, que con-
tou apenas com quatro alunos, não sendo recomendada a 
generalização dos resultados.

Por sua vez, o estudo de Noronha e Ambiel (2008) 
verifi cou as diferenças de interesses profi ssionais em 122 
alunos de Educação Artística, Psicologia e Veterinária. Os 
autores usaram o Self-Directed Search-SDS e a Escala de 
Aconselhamento Profi ssional. Os alunos dos três cursos 
tiveram médias estatisticamente diferentes nos tipos de in-
teresse Realista, Investigativo, Artístico e Social. No tipo 
Realista, que envolve trabalhos com elementos concretos, 
interesse por matemática e situações de pouca interação 
social, os alunos de Psicologia tiveram a média mais bai-
xa. Já no Investigativo, que trata de tarefas com elementos 
mais abstratos, que exigem refl exão e concentração para a 
solução de problemas complexos, os alunos de Psicologia 
tiveram as médias mais altas. No tipo Artístico, os alu-
nos de Educação Artística tiveram média mais elevada, 
destacando o uso da criatividade, o trabalho com tare-
fas não estruturadas e introspectivas. Por fi m, os alunos 
de Psicologia tiveram médias mais altas nos interesses 
Sociais, que destacam trabalhos assistenciais, de ensino ou 
aconselhamento, e de cuidado dos outros. Esse tipo de pes-
quisa, apesar de tratar de interesses profi ssionais e não de 
personalidade, também é relevante para o foco do presente 
trabalho, uma vez que destaca características particulares 
de alunos de cursos variados. Ainda, vale ressaltar que ou-
tros estudos sugerem relação consistente entre interesses 
e personalidade (Bueno e cols., 2004; Nunes & Noronha, 
2009; Primi e cols., 2002), além de autores importantes 
na área de Orientação Profi ssional, como Holland (1997), 
defenderem que os interesses profi ssionais são uma forma 
de expressão da personalidade no âmbito do trabalho.

Mais especifi camente sobre a relação entre interes-
ses e personalidade, a investigação de Nunes e Noronha 
(2009) tratou das associações entre esses construtos me-
didos pelo SDS e pela Bateria Fatorial de Personalidade, 
que avalia a personalidade por meio dos Cinco Grandes 
Fatores. Esse estudo abordou 115 adolescentes em 
Orientação Profi ssional do estado do Paraná e verifi cou 
que os níveis dos traços de personalidade contribuíram de 
forma signifi cativa na previsão dos interesses. Quanto aos 
traços de Extroversão e Socialização, que são os alvos do 
presente estudo, ambos auxiliaram na previsão dos inte-
resses Sociais, enquanto apenas o fator Extroversão con-
tribuiu para a compressão do interesse Empreendedor, que 
envolve atividades profi ssionais de argumentação, vendas, 
liderança e persuasão.   

O estudo em tela partiu do pressuposto que estudan-
tes de áreas como a Psicologia e Engenharia teriam perfi s 
diferenciados, haja vista para o rol diversifi cado de ha-
bilidades e competências que cada um deles visa desen-
volver no aluno. Nesse sentido, buscou analisar os traços 
de Extroversão e Socialização de alunos dos dois cursos. 
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Acredita-se que estudos com esse foco são úteis no traba-
lho com Orientação e Aconselhamento de Carreira, uma 
vez que auxiliam na caracterização das pessoas que op-
tam por cursos de áreas profi ssionais variadas, sendo essa 
uma informação que poderá ser integrada aos resultados 
da análise dos interesses profi ssionais e de outros dados 
relevantes no momento de escolha de profi ssão. 

Desse modo, pesquisas com esse enfoque são rele-
vantes por ajudar a compreender os aspectos de persona-
lidade característicos em diversos cursos universitários. 
Adicionalmente, buscou-se verifi car a existência de pos-
síveis diferenças associadas ao sexo dos participantes na 
expressão dessas características de personalidade. Como 
a amostra que participou da presente pesquisa foi selecio-
nada por conveniência, pretendeu-se também comparar 
os resultados obtidos com os dados normativos dos ins-
trumentos escolhidos, que foram compostos por pessoas 
de diferentes estados brasileiros, de ambos os sexos e de 
idades variadas.

MÉTODO

Participantes
A amostra foi por conveniência e realizada em 

uma universidade particular do interior de São Paulo. 
Participaram 110 alunos estudantes do 1º ano de cursos de 
Engenharia (n=73) e Psicologia (n=37), ambos do perío-
do noturno. Os alunos de Engenharia cursavam diferentes 
cursos (Engenharia Civil, Elétrica, Eletrônica, Mecânica), 
que responderam aos instrumentos quando cursavam disci-
plinas de núcleo comum. As idades variaram entre 17 e 46 
anos (M=22,6 e DP=5,33), sendo que houve 78 alunos do 
sexo masculino (71,6%) e 31 do sexo feminino (28,4%), 
e um participante não forneceu essa informação. Quanto 
à distribuição dos sexos separadamente nos dois cursos, 
houve nove homens e 28 mulheres no curso de Psicologia, 
e 69 homens e três mulheres nos cursos de Engenharia. Já 
quanto à idade, os alunos de Psicologia tiveram média de 
23,5 anos (DP=7,1) e os de Engenharia 21,3 (DP=3,9). 

Instrumentos
Para a coleta de dados foram utilizadas a Escala 

Fatorial de Extroversão (EFEx) (Nunes & Hutz, 2007b) 
e a Escala Fatorial de Socialização (EFS) (Nunes & Hutz, 
2007a). As duas escalas serão descritas a seguir. 

Escala Fatorial de Extroversão-EFEx 
A EFEx (Nunes & Hutz, 2007b) é um instrumento 

para mensurar uma dimensão da personalidade associada 
à quantidade das relações interpessoais típicas das pesso-
as. A EFEx foi desenvolvida no Brasil, considerando os 

valores culturais, diversidades regionais e especifi cida-
des de quadros clínicos no país (Nunes & Hutz, 2006). 
Ela avalia Extroversão a partir de quatro facetas: Nível 
de Comunicação (E1), Altivez (E2), Assertividade (E3) e 
Interações Sociais (E4). Trata-se de uma escala de auto-re-
lato composta por 57 itens, que são respondidos em escala 
Likert de 7 pontos, quanto ao grau de concordância (op-
ções de resposta variam de 1 a 7, entre discordo totalmente 
e concordo totalmente). 

A primeira faceta, Nível de Comunicação (E1) é 
composta por 19 itens que descrevem o quanto as pessoas 
acreditam ser comunicativas e expansivas. Avalia a facili-
dade que a pessoa apresenta para falar em público, falar de 
si própria, conhecer novas pessoas e desenvolver vínculos 
interpessoais. Escores altos representam pessoas bastante 
comunicativas, escores baixos, pouco comunicativas. Já a 
faceta Altivez (E2) é composta por 14 itens que descrevem 
a percepção das pessoas sobre a sua capacidade e valor. 
Escores muito elevados sugerem pessoas que se auto-
valorizam excessivamente, do mesmo modo que o fazem 
com seus pertences e conquistas. Por outro lado, escores 
baixos indicam pessoas mais humildes e que tendem a não 
se gabar pelo que possuem ou por suas capacidades. 

Por sua vez, a faceta Assertividade (E3) é composta 
por 10 itens relacionados à tomada de decisões, capaci-
dade de expressar opiniões, dinamismo, liderança, nível 
de atividade e motivação. Escores altos sugerem pessoas 
dinâmicas, que tendem a gostar de assumir posições de 
liderança e de infl uenciar os outros verbalmente. Escores 
baixos sugerem pessoas que preferem não expressar sua 
opinião de maneira enfática, que são mais concentradas 
nas tarefas que realizam e que preferem fazer uma ativi-
dade por vez. A quarta faceta da EFEx, Interações Sociais 
(E4), é composta por 14 itens que descrevem indivíduos 
que buscam ativamente situações que permitam contato 
com outras pessoas, como festas, atividades em grupo, en-
tre outros. Pessoas com escores altos tendem a ser gregá-
rias, a preferir trabalhar em grupo, a gostar de ambientes 
com muita gente, entre outros. Diferentemente, pessoas 
com escore mais baixo nessa faceta tendem a preferir ta-
refas isoladas e introspectivas, tendo um grupo reservado 
de amigos.

A EFEx encontra-se com parecer favorável pelo 
Conselho Federal de Psicologia (CFP), apresentando evi-
dências de validade e precisão adequadas para uso pro-
fi ssional do psicólogo. O estudo principal de validade de 
construto foi realizado em uma amostra com 1.084 pesso-
as de ambos os sexos, sendo 62,7% mulheres, de vários 
estados do país e com escolaridade variada. Essas pessoas 
foram usadas para criar as tabelas normativas do instru-
mento. No que diz respeito à precisão, foi verifi cado que 
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a consistência interna (alpha de Cronbach) apresentou 
valores de 0,90; 0,78; 0,78 e 0,83 para E1, E2, E3 e E4, 
respectivamente. A escala geral (EXTRO) apresentou uma 
consistência interna de 0,91.

Escala Fatorial de Socialização-EFS 
A EFS (Nunes & Hutz, 2007a) foi desenvolvida no 

Brasil com base nas defi nições dessa dimensão pelo mo-
delo dos Cinco Grandes Fatores da Personalidade (Nunes 
& Hutz, 2007c). É uma escala objetiva, composta por 70 
itens de auto-relato, que avaliam Socialização, que é um 
componente da personalidade que descreve a qualidade 
das relações interpessoais dos indivíduos. Os itens são res-
pondidos em escala Likert de 7 pontos, em que o sujeito 
indica a concordância com as afi rmativas (opções de res-
posta variam de 1 a 7, entre discordo totalmente e concor-
do totalmente). A EFS é composta por três facetas, a saber, 
Amabilidade (S1), Pró-Sociabilidade (S2) e Confi ança nas 
Pessoas (S3). 

A faceta Amabilidade (S1) agrupa 33 itens que des-
crevem o quanto se procura ser atencioso, compreensivo e 
empático com os demais, observando suas opiniões, sendo 
educado com eles e se importando com suas necessidades. 
Escores elevados sugerem preocupação com necessidades 
alheias e proatividade para resolução de problemas das 
pessoas, com a intenção de fazê-las se sentir bem. Por ou-
tro lado, escores baixos indicam insensibilidade com os 
problemas de outras pessoas e, em alguns casos, hostilida-
de. Pró-Sociabilidade (S2) agrupa 23 itens que descrevem 
comportamentos de risco, concordância ou confronto com 
leis e regras sociais, moralidade, auto e hetero-agressivi-
dade e padrões de consumo de bebidas alcoólicas. Escores 
elevados sugerem preocupação em seguir regras de con-
duta e falta de interesse por comportamentos de risco, 
enquanto pessoas com escore baixo tendem a apresentar 
maior freqüência de comportamentos de risco, de mani-
pulação e agressividade com os demais. Por fi m, a faceta 
Confi ança nas Pessoas (S3) é composta por 14 itens, que 
buscam avaliar o quanto se confi a nos outros, nas suas in-
tenções e integridade. Escores elevados sugerem pessoas 
que confi am nos outros, que tendem a ser pouco ciumentas 
e a acreditar que os outros não a prejudicarão. Escores bai-
xos indicam pessoas desconfi adas, ciumentas e que podem 
ter alguns pensamentos persecutórios, no sentido de achar 
que os outros a prejudicarão espontaneamente.

A EFS também recebeu parecer favorável do CFP e 
suas evidências de validade e precisão serão brevemen-
te apresentadas a seguir. O estudo da estrutura interna da 
EFS foi realizado com uma amostra composta por 1.100 
pessoas de ambos os sexos, com idade média de 21,4 
anos, sendo 70,1% mulheres, de várias partes do país, 

com diferentes níveis de escolaridade, que compuseram 
a amostra de normatização da escala. Sobre a precisão da 
mesma, S1, S2 e S3 obtiveram consistência interna (alfa 
de Cronbach) de 0,91, 0,84 e 0,80 respectivamente. A es-
cala geral (SOC) apresentou uma consistência interna de 
0,92.

Procedimentos de coleta e análise de dados
Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e 

a autorização para a coleta de dados pelos coordenadores 
dos cursos de Engenharia e Psicologia, a presente pesqui-
sa foi realizada, tendo sido indicados por eles os horários 
e as turmas disponíveis para participar. A aplicação dos 
instrumentos foi coletiva, após a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido pelos participantes. 
Como forma de cuidado metodológico para controlar o 
possível efeito da resposta a uma escala sobre as respostas 
à escala seguinte, a ordem de aplicação dos instrumentos 
foi variada, sendo que, em algumas turmas aplicou-se pri-
meiro a EFS e depois a EFEx, em outras, o contrário.

Os dados foram analisados quantitativamente, sen-
do apresentadas, a seguir, a comparação de médias com 
o grupo normativo dos testes, a análise de diferenças de 
média associadas ao sexo e curso e a correlação entre 
Socialização e Extroversão. A comparação dos partici-
pantes com a amostra normativa da EFEx e EFS foi re-
alizada para verifi car se a amostra escolhida apresentava 
características próximas a um grupo mais representativo 
da realidade brasileira, de modo a gerar mais confi ança 
às interpretações feitas sobre os resultados nos fatores. 
Sobre a análise de diferenças de média por sexo, essa foi 
procedida pelo fato de algumas pesquisas consultadas e 
referenciadas na fundamentação desse trabalho terem in-
dicado diferenças signifi cativas e essa ser uma informação 
relevante para os Orientadores Profi ssionais e de Carreira. 
Por fi m, a correlação entre Extroversão e Socialização foi 
realizada para a amostra completa e separadamente por 
curso, de modo a verifi car se havia diferenças na expres-
são desses fatores entre pessoas com diferentes interesses 
profi ssionais, expressos por suas escolhas de curso univer-
sitário. A comparação de médias com o grupo normativo 
foi feita com o programa Quick T Test e as demais, com o 
SPSS, tendo-se adotado o nível de signifi cância p<0,05.

RESULTADOS

A comparação das médias do grupo presentemente 
pesquisado com o grupo normativo apresentados nos ma-
nuais da EFEx e EFS (Teste t de Student) permitiu obser-
var que houve diferença de média signifi cativa apenas em 
S1 e S2 (S1: t(399)= 3,348, p<0,001 e S2: t(399)= 2,202, 
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p<0,05). Em ambos os casos, o grupo de homens da 
amostra normativa do teste teve escores mais altos que 
do grupo aqui pesquisado, sugerindo menores níveis de 
Amabilidade e Pró-Sociabilidade para os alunos do sexo 
masculino de Psicologia e Engenharia. Assim, os estu-
dantes presentemente consultados apresentaram baixa 
frequência de comportamentos que demonstram preocupa-
ção com o bem-estar dos outros, poucas ações de gentileza 

e exibição de pouca empatia (baixa Amabilidade) e de 
maior frequência de comportamentos de risco, de auto e 
hetero-agressividade e de confronto a regras sociais (bai-
xa Pró-Sociabilidade). 

A análise que se seguiu envolveu a verifi cação de di-
ferenças de média associadas ao sexo (Teste t de Student) 
com os estudantes de Psicologia e Engenharia. Esses da-
dos são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1
Médias e desvio-padrão dos resultados das duas escalas e suas dimensões e comparação entre os sexos (n=109, sendo 
78 homens e 31 mulheres)

Sexo

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

Média

4,47

4,31

3,79

3,49

5,22

4,74

5,23

5,18

18,71

17,72

5,29

5,84

5,07

5,84

4,72

5,07

15,08

16,75

Desvio-padrão

0,96

1,14

0,92

1,25

0,90

1,17

0,99

1,00

2,55

2,99

0,83

0,75

1,01

0,83

0,87

0,84

2,22

1,86

t

0,747

1,365

2,320

0,242

1,742

-3,213

-3,774

-1,937

-3,709

DF

107

107

107

107

107

106

106

106

106

p

0,457

0,175

0,022

0,809

0,084

0,002

0,001

0,055

0,001

E1

E2

E3

E4

Extroversão

S1

S2

S3

Socialização

A partir da Tabela 1 é possível observar que hou-
ve diferenças estatisticamente signifi cativas em E3, S1, 
S2 e SOC. No caso da faceta Assertividade (E3), os ho-
mens apresentaram média mais elevada, enquanto em 
Amabilidade, Pró-Sociabilidade e no fator geral de 
Socialização as mulheres tiveram média mais alta. Vale 
destacar que houve uma diferença marginalmente signifi -
cativa em S3 (Confi ança nas pessoas, em que as mulheres 
também apresentaram média mais alta). Assim, os ho-
mens tenderam a expressar mais ativamente sua opinião 
e a ser mais dinâmicos, enquanto as mulheres tenderam a 
ser mais gentis, preocupadas com os outros, a cumprir as 
regras sociais e a apresentar poucos comportamentos de 
risco ou agressivos.

A análise que se segue diz respeito às diferenças 
de média associadas ao curso. A Tabela 2 traz os dados 
resultantes.

É possível verifi car que apenas as facetas E1 
(Comunicação) e E4 (Interações Sociais) não apresentaram 
diferença estatisticamente signifi cativa de média ao compa-
rar alunos de Psicologia e Engenharia. No caso de Altivez 
e Assertividade (E2 e E3, respectivamente), os estudantes 
de Engenharia apresentaram médias mais altas, sugerindo 
que se auto-valorizam com mais frequência, seja no que se 
refere a suas capacidades ou a suas posses e, ainda, tendem 
a expressar mais sua opinião, a gostar mais de assumir posi-
ções de liderança e a preferir atividades dinâmicas.

Por sua vez, os estudantes de Psicologia tiveram mé-
dia mais alta que os de Engenharia em todas as facetas de 
Socialização e neste fator geral. Esse dado sugere que os 
alunos de Psicologia tendem a ser mais amáveis, mais pre-
ocupados com o bem-estar do próximo, a confi ar mais nas 
boas intenções dos outros, a seguir com maior frequência 
as regras da sociedade e a ser menos agressivos. 
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Curso

Psicologia

Engenharias

Psicologia

Engenharias

Psicologia

Engenharias

Psicologia

Engenharias

Psicologia

Engenharias

Psicologia

Engenharias

Psicologia

Engenharias

Psicologia

Engenharias

Psicologia

Engenharias

Média

4,45

4,40

3,40

3,88

4,67

5,29

5,14

5,25

17,66

18,82

5,91

5,22

5,77

5,03

5,20

4,62

16,88

14,87

Desvio-padrão

1,14

0,94

1,21

0,89

1,07

0,89

1,04

0,96

3,08

2,40

0,69

0,81

0,87

1,00

0,85

0,82

1,89

2,10

T

0,238

-2,334

-3,21

-0,564

-2,169

4,477

3,837

3,435

4,903

df

108

108

108

108

108

107

107

107

107

p

0,812

0,021

0,002

0,574

0,032

0,001

0,001

0,001

0,001

E1

E2

E3

E4

EXTRO

S1

S2

S3

SOC

Tabela 2
Teste t de Student para verifi car diferenças relacionadas ao curso (Psicologia e Engenharia), com dados sobre média e 
desvio-padrão

Na sequência, é apresentada a correlação entre os fa-
tores Extroversão e Socialização para a amostra completa 
(Tabela 3) e para a amostra separada por curso (Tabela 4). 
A análise de correlação foi realizada separadamente por 
curso uma vez que houve diferenças de média signifi cati-
vas associadas a essa variável em quase todos os aspectos 
dos dois fatores de personalidade.

Observa-se que os fatores gerais de Extroversão e 
Socialização não apresentaram correlação signifi cativa 
com a amostra completa. Contudo, ao analisar as facetas 
dos fatores, houve sete correlações signifi cativas, que va-
riaram de -0,52 a 0,30. Verifi ca-se, por exemplo, que na 
medida em que as Interações Sociais aumentam (E4), há 
uma tendência de aumento do nível de Amabilidade (S1), 
ou seja, pessoas que tendem a preferir maior contato so-
cial e atividades em grupo também relataram ser pessoas 
que se preocupam com os outros e que tentam ajudar os 

demais. Por sua vez, aquelas com maior Altivez (E2) ten-
deram a ter menores níveis de Pró-Sociabilidade (S2) e 
menores níveis de Confi ança nos outros (S3). 

Em outras palavras, quanto à relação entre E2 e S2, 
houve uma tendência de que as pessoas que se auto-valori-
zavam de uma maneira mais explícita eram aquelas que in-
formaram ter mais comportamentos de risco e agressivos, a 
dar menor importância às regras de conduta e a ter preferên-
cia por manipular as situações de acordo com sua necessida-
de. De modo coerente, pessoas com níveis mais elevados de 
Altivez (E2) tenderam a confi ar menos nos outros (S3), ou 
seja, aquelas pessoas que valorizam excessivamente o que 
são e o que possuem, tendem a desconfi ar das intenções dos 
outros e a apresentar maior frequência de comportamentos 
ciumentos. Na sequência, as correlações entre Extroversão 
e Socialização são analisadas considerando os alunos dos 
dois cursos separadamente (Tabela 4).

S1

0,15

-0,12

-0,06

0,30**

0,10

E1

E2

E3

E4

EXTRO

S2

0,11

-0,52**

0,10

-0,08

-0,15

S3

0,24*

-0,36**

0,14

0,22*

0,09

SOC

0,20*

-0,42**

0,07

0,16

0,00

Nota: * <0,05; ** <0,01p p

Tabela 3
Correlação entre Extroversão e Socialização com a amostra completa, contando com os estudantes de Psicologia e Engenharia
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Do mesmo modo que ocorreu quando se considerou a 
amostra completa, não houve correlação signifi cativa en-
tre os fatores gerais Extroversão e Socialização. Com os 
alunos de Psicologia, houve quatro correlações signifi cati-
vas, que variaram de -0,59 a 0,37. No caso dos estudantes 
de Engenharia, houve mais correlações signifi cativas (dez 
ao todo), sendo que essas variaram de -0,44 a 0,37. É pos-
sível perceber que houve alguns padrões de correlação que 
diferiram quando se analisou os estudantes separadamente 
por curso. Nos alunos de Psicologia, por exemplo, houve 
uma tendência de quanto maior o nível de Confi ança nas 
pessoas (S3), maior a Assertividade (E3), ou seja, as pes-
soas que tenderam a possuir uma visão mais positiva dos 
outros e de suas intenções também indicaram ser pessoas 
que gostam de assumir posições de liderança, que dizem 
ser mais dinâmicas e que possuem maior facilidade para 
expressar sua opinião. 

Por sua vez, os estudantes de Engenharia que apre-
sentaram maior nível de Comunicação (E1) tenderam a in-
formar ter maior nível de Amabilidade (S1) e de Confi ança 
(S3), sugerindo que aqueles que têm maior facilidade para 
se comunicar em público ou com pessoas desconhecidas 
e que gostam de se comunicar com os outros, tenderam 
a ser mais gentis e atenciosos com as necessidades dos 
outros e também a apresentar uma visão mais favorável 
sobre as intenções destes. Ainda, houve uma tendência de 
que os alunos que indicaram maior nível de Assertividade 
(E3) também apresentaram médias elevadas em Pró-
Sociabilidade (S2), indicando que aqueles que preferem 
assumir posições de liderança e que conseguem expressar 
suas opiniões com maior facilidade, tendem a cumprir re-
gras sociais, a emitir pouco ou nenhum comportamento 
de risco ou de agressividade com o grupo que convive. 
Por fi m, os alunos que tiveram escores mais altos em 

Interações Sociais (E4) tenderam a ter escores elevados 
em Amabilidade (S1), sugerindo que aqueles que prefe-
rem estar em grupo são pessoas que se preocupam mais 
com as necessidades alheias, que são mais bondosas e 
gentis com os demais. 

Considerando a totalidade dos resultados, verifi caram-
se poucas diferenças signifi cativas entre o grupo pesquisado 
e a amostra normativa das Escalas Fatoriais de Socialização 
e de Extroversão. Houve mais diferenças por sexo nas face-
tas de Socialização, enquanto apenas a faceta Assertividade 
(do fator Extroversão) revelou diferença estatisticamente 
signifi cativa no que tange ao sexo. Ao analisar as diferen-
ças de média entre os cursos, houve maioria de diferenças 
estatisticamente signifi cativas, o que sugere a existência de 
expressões diferenciadas desses traços de personalidade na 
amostra consultada. Por fi m, as correlações entre os fatores 
Extroversão e Socialização revelaram magnitudes de fracas 
a moderadas, em que se observou, com a amostra completa, 
que a faceta Assertividade foi a única que não se relacionou 
signifi cativamente com as facetas de Socialização. 

DISCUSSÃO 

O estudo de características de personalidade associa-
das à escolha da profi ssão tem sido feito por alguns pes-
quisadores, que argumentam que pessoas de uma mesma 
profi ssão tendem a compartilhar certos valores e crenças 
(Ackerman & Beier, 2003; Holland, 1959, 1997). Desse 
modo, estudos que visam analisar traços de personalidade 
em diferentes cursos universitários podem auxiliar a escla-
recer certas expectativas teóricas sobre o que é mais típico 
de alunos de certas áreas profi ssionais, o que pode auxiliar 
profi ssionais que atuam na orientação e aconselhamento de 
carreira. Contudo, deve-se lembrar que as características 

Tabela 4
Correlação entre Extroversão e Socialização, separando-se os resultados de estudantes de Psicologia e Engenharia 

S1

-0,01

-0,04

0,02

0,32

0,10

0,24*

-0,04

0,09

0,37**

0,26*

E1

E2

E3

E4

EXTRO

E1

E2

E3

E4

EXTRO

S2

-0,08

-0,59**

-0,01

0,00

-0,27

0,21

-0,44**

0,37**

-0,10

0,01

S3

0,13

-0, 33*

0,37*

0,30

0,15

0,33**

-0,30*

0,19

0,22

0,18

SOC

0,02

-0,43**

0,16

0,25

-0,02

0,32**

-0,34**

0,28*

0,18

0,18

Nota: * <0,05; ** <0,01p p

Curso

Psicologia

Engenharias
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de personalidade são um aspecto, entre outros possíveis e 
desejáveis, de serem analisados e discutidos em processos 
de orientação e aconselhamento de carreira. 

Esse estudo analisou diferenças nos traços de 
Extroversão e Socialização em alunos cursos de Engenharia 
e de Psicologia, além de ter verifi cado diferenças associa-
das ao sexo. Ao lado disso, explorou também a associação 
entre as duas dimensões da personalidade. 

A análise de diferenças de média por sexo entre os es-
tudantes de Psicologia e Engenharia revelou que a dimen-
são Extroversão apresentou pouca variação, o que demons-
tra coerência com os achados de outras pesquisas (Gándara 
e cols., 2006; Nunes & Hutz, 2007b; Nunes, Hutz, & 
Giacomoni, 2009). De modo consistente com outros es-
tudos (Bartholomeu e cols., 2008; Gándara e cols., 2006; 
Nunes & Hutz, 2007a; Nunes, Nunes, & Hutz, 2009), hou-
ve diferenças mais marcantes associadas ao sexo em ter-
mos dos níveis de Socialização. Nessa amostra específi ca, 
as mulheres tenderam a ser mais amáveis e bondosas com 
os demais, a confi ar mais nos outros, a ter menos compor-
tamentos agressivos e a cumprir as regras de conduta.

As correlações observadas entre as facetas Sociali-
zação e Extroversão foram diferentes da expectativa, no 
sentido de que houve correlações de fracas a moderadas, 
seja considerando a amostra completa como separada por 
curso. No entanto, há uma diferença entre o presente estu-
do e as pesquisas recuperadas (Baker e cols., 2004; Bruck 
& Allen, 2003; Nunes, Hutz, & Giacomoni, 2009), no que 
se refere ao fato de que presentemente foram analisadas 
as facetas de Extroversão e Socialização, e nas outras 
pesquisas analisaram-se apenas os resultados dos fatores 
gerais. Os atuais resultados foram coerentes com as outras 
pesquisas no sentido da ausência de correlação signifi ca-
tiva entre os fatores gerais de Extroversão e Socialização. 
Por fi m, vale destacar que houve algumas correlações sig-
nifi cativas que foram restritas aos alunos de Psicologia ou 
aos de Engenharia, o que poderá auxiliar a compreender 
perfi s de funcionamento psicológico de cada um. Apesar 
disso, deve-se lembrar que esses resultados restringem-se 
a uma amostra de um estado brasileiro específi co, com 
uma quantidade relativamente pequena de pessoas, que 
não necessariamente possuem as mesmas características 
de outros estudantes desses cursos.

Ao observar os padrões de resposta dos alunos dos 
dois cursos, houve mais diferenças de média em termos 
de Socialização que de Extroversão, sendo que os alu-
nos de Psicologia tenderam a ter níveis mais elevados de 
Socialização, enquanto os de Engenharia, maiores escores 
de Extroversão. Esse dado pode estar associado ao fato 
dos alunos de Psicologia buscarem o curso por terem 
mais identifi cação com aspectos sociais-assistenciais da 

profi ssão, no sentido de tentar ajudar os outros, confor-
me já havia sido verifi cado em outras pesquisas (Bueno e 
cols., 2004; Magalhães e cols., 2001). 

Os resultados aqui obtidos também são coerentes com 
os achados de Noronha e Ambiel (2008), que verifi caram 
que estudantes de Psicologia apresentam mais interesses 
Sociais, o que os aproxima de trabalhos de cunho assis-
tencial, de cuidado do outro e de busca pela promoção do 
bem-estar e desenvolvimento das pessoas. Vale lembrar 
que os interesses Sociais já se mostram associados com 
os traços de personalidade de Socialização em uma amos-
tra de adolescentes em processo de escolha profi ssional 
(Nunes & Noronha, 2009). A associação entre o traço de 
personalidade Socialização e os interesses Sociais favore-
ce a interpretação de que pessoas que são mais gentis com 
os outros, que confi am em suas intenções e que agem de 
acordo com as normas sociais tendem a ser aquelas que 
possuem interesse por profi ssões que denotam o cuidado 
do outro e o auxílio direto ao seu desenvolvimento.  

Quanto aos escores mais elevados de Altivez e 
Assertividade verifi cados nos alunos de Engenharia, ou-
tras pesquisas poderiam abordar quais as possíveis razões 
associadas às tarefas desempenhadas pelos Engenheiros 
que contribuem para tal resultado. É possível pensar que 
os alunos de Engenharia são treinados durante o curso 
para expressarem mais fi rmemente sua opinião (por exem-
plo, para convencer um cliente a comprar um projeto), en-
quanto os estudantes de Psicologia provavelmente rece-
bem instruções durante o curso superior para serem mais 
compreensivos e empáticos com seus clientes. 

Sobre a diferença em termos da faceta Assertividade, 
pode-se levantar como hipótese que talvez os cursos de 
Engenharia sejam melhor reconhecidos fi nanceiramente 
que a Psicologia, o que pode estar associado ao fato deles 
se valorizarem mais. Contudo, destaca-se que essas são 
hipóteses que devem ser exploradas em estudos futuros, 
uma vez que a metodologia empregada presentemente 
não permite conclusões sobre as causas dos fenômenos 
observados. Adicionalmente, não é possível uma discus-
são mais aprofundada desses resultados, uma vez que não 
foram encontradas referências específi cas sobre as carac-
terísticas psicológicas de estudantes de Engenharia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entre as limitações do estudo, pode-se citar a com-
posição da amostra com quantidades diferentes de ho-
mens e mulheres, e também ao comparar a quantidade 
de estudantes de cada curso. Essa falta de homogeneida-
de quanto à composição dos sub-grupos para as análises 
estatísticas pode infl uenciar os resultados (Hair, Tatham, 
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& Black, 2005), de modo que seria interessante, no futu-
ro, a replicação da pesquisa com grupos maiores e mais 
homogêneos.

Sugere-se que estudos futuros extrapolem os resulta-
dos presentemente verifi cados, com estratégias de pesqui-
sa que possam combinar dados contextuais como tipo de 
disciplina cursada, “modelos” de professores a que os alu-
nos têm acesso, faixa salarial e outras recompensas, entre 

outros. Tais estudos também poderão incluir alunos de 
universidades com natureza jurídica diferenciada e incluir 
outras áreas de conhecimento, além daquelas aqui focali-
zadas. Investigações futuras poderão analisar informações 
de estudantes de outros cursos universitários (ou técnicos) 
e de outras partes do país, a fi m de tentar investigar, de 
modo mais abrangente, a formação universitária em diver-
sas áreas profi ssionais.
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