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Considerando a importância do estudo da personalidade para a compreensão do
indivíduo, o presente estudo teve por objetivo avaliar esse construto em uma amostra de
estudantes universitários com a finalidade de verificar a existência de diferenças devido
à variável sexo nos cinco grandes fatores (neuroticismo, extroversão, socialização,
realização e abertura à experiência) e nas subfacetas do instrumento. Um total de 50
estudantes do curso de Psicologia de uma universidade privada do estado de São Paulo
(40 do sexo feminino e 10 do masculino, com idades entre 20 e 46 anos, média de 23,3
anos e desvio padrão de 5,43) responderam à Bateria Fatorial de Personalidade. As
médias e desvios padrão para cada sexo foram calculadas para cada uma das 22 medidas
do instrumento sendo que o teste t foi empregado com a finalidade de verificar se as
diferenças encontradas entre os sexos eram significativas. Os resultados apontaram
efeito dessa variável somente em relação à faceta empenho/comprometimento
(pertencente ao fator realização) a favor do sexo feminino e liberalismo (pertencente ao
fator abertura) a favor do sexo masculino, de forma que, na presente amostra, as
mulheres mostraram mais tendência ao detalhamento na realização de trabalhos, aliada a
um alto nível de exigência pessoal com a qualidade das tarefas realizadas. Os homens,
por outro lado, mostraram maior tendência à abertura para novos valores morais e
sociais. Importante salientar que devido ao fato dos dados serem contraditórios aos
encontrados no manual do instrumento, no qual essas duas facetas não apresentam
diferenças significativas devido ao sexo, novos estudos com ampliação da amostra e
diversificação dos cursos de origem são recomendados para que se possa melhor
investigar a existência dessas diferenças. Também são indicadas pesquisas que
contemplem uma maior amplitude etária da amostra visto que no presente trabalho essa
variável não pode ser investigada devido a grande amplitude e pequeno número de
participantes, situação que resultaria em pequeno número de participante por nível
etário, inviabilizando a análise das diferenças devidas a essa variável.
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