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Contextualização 

 

 A teoria dos cinco grandes fatores de personalidade tem sua origem nos primórdios dos 

estudos de traços e estudos fatoriais da personalidade com McDougall (1871-1938), o primeiro a 

apresentar uma explicação da personalidade através de cinco fatores principais. Na década de 50, 

Fiske inicia um projeto junto a MichiganVeterans Administration para avaliar as técnicas utilizadas 

para a seleção do programa de doutorado. Foram aplicadas vinte e duas escalas, previamente 

elaboradas por Cattell, sendo este o consultor do projeto. Os candidatos foram avaliados pelos seus 

pares, por avaliadores profissionais, e por eles mesmos, utilizando questionários de auto-relato. Os 

resultados apontaram que um modelo de cinco fatores era mais adequado para explicar o sistema. 

Contudo, o estudo não causou muito impacto, pois as teorias fatoriais vigentes, de Cattell e 

Eysenck, indicavam uma amplitude de fatore maior (Kelly & Fiske, 1951). É no estudo de Tupes e 

Christal (1992) que os autores atuais atribuem como a “descoberta” do Modelo dos Cinco Grandes 

Fatores (Widiger & Costa, 2013).  

 Os pesquisadores utilizaram trinta escalas de Cattell em um estudo para as Forças Aéreas 

Norte Americanas. Os resultados consonaram com o estudo de Fiske e indicaram que um modelo de 

cinco fatores seria adequado para explicar os dados. Tupes e Christal (1992) denominaram estes 

cinco fatores como Surgency, Agreeableness, Conscientiousness, EmotionalStabilityeCulture. 

Apesar das evidências de validade do modelo serem conhecidas desde de a década de 60, muitos 

anos tiveram que se passar para que as produções desse modelo ganhassem destaque e 

credibilidade. Uma das prováveis causas foi o grande desenvolvimento de estudos no campo 

behaviorista nos anos subsequentes que desincentivava a realização de pesquisas sobre temas 

classicamente antagônicos a essa teoria, como personalidade ou a avaliação psicológica da 

personalidade. Outro provável fator foi o distanciamento entre a psicologia social e os estudos da 

personalidade. Enquanto aqueles davam maior importância aos fatores situacionais, estes tinham 

como tema principal estudos de traços segundo os pressupostos de Cattell. Mas a principal causa 

atribuı́da a esse distanciamento temporal foi a necessidade de desenvolvimento das técnicas 

fatoriais e da computação, principalmente a facilidade do acesso a esses equipamentos, que 

ajudaram a desenvolver métodos sofisticados de localização e extração de fatores e, 

consequentemente, a explicação dos traços de personalidade (Nunes, Hutz, & Nunes, 2008). Essa 

construção histórica turbulenta produziu algumas confusões quanto a uso do termo Big Five e a 

consequente produção empı́rica que teoriza o modelo dos cinco grandes fatores (CGF). Widiger & 

Costa (2013) observam que há um uso indistinto, por parte dos psicólogos, de pesquisas utilizando 

o CGF e pesquisas utilizando a hipótese léxica. Segundo o autor, o CGF não tem suas definições 

baseadas na terminologia leiga, diferenciando eles das pesquisas inicias que utilizavam os 



vocábulos do dicionário para encontrar termos que designariam traços de personalidade. Já a 

hipótese léxica é um conceito da linguı́stica que supõe ser possı́vel identificar qualquer diferença 

individual através da análise da codificação léxica da lı́ngua natural. De acordo com essa hipótese 

um traço relevante para para determinada cultura encontraria um termo (American Psychological 

Association, 2010).  

 

1 Objetivos 

 O objetivo principal desta pesquisa foi identificar as correlações entre os cinco grandes 

fatores de personalidade e a resiliencia no ambiente de trabalho. O termo resiliência no contexto do 

trabalho nas organizações refere-se à existência - ou à construção - de recursos adaptativos, de 

forma a preservar a relação saudável entre o ser humano e seu trabalho em um ambiente em 

transformação, permeado por inúmeras formas de rupturas (Barlach, França, Malvezzi) 

 Resiliência é caracterizada como a habilidade individual de manter ou recuperar o 

ajustamento mental e emocional após um grande evento estressor, seja doença no sujeito ou perda 

de terceiros, também chamada de situação de luto. importante destacar que embora o uso do termo 

habilidade, a resiliência é comumente associada a caracterı́sticas idiossincráticas provenientes de 

traços de personalidade, tais caracterı́sticas conteriam fatores provenientes do processo de 

desenvolvimento e habilidades aprendidas ao longo das experiências. (Reppold et al., 2012)  

 A resiliência, em processos, psicológicos é retratada como um aspecto desejável do ponto de 

vista adaptativo evolutivo do indivı́duo e é associada a um processo de crescimento ou 

desenvolvimento saudável através da superação de eventos aversivos, destacada como um 

crescimento positivo, do ponto de vista de agregar estratégias de enfrentamento recriáveis em 

situações semelhantes nas experiências individuais futuras.(Resnick and Inguito, 2011) Ser 

resiliente significa que o sujeito tem a habilidade de adaptação quando submetido a situações como 

tragédias, doença, privação de fatores básicos (vide Motivação ) e situações desencadeadores de 

diferentes graus de reações aversivas e estressoras. Mesmo em uma aparente contradição, pessoas 

resilientes tendem a apresentar uma menor probabilidade de desenvolvimento de doenças, assim 

como dificultar o agravamento das mesmas quando já desenvolvidas, assim como uma facilidade 

maior na aceitação da condição e a adesão ao tratamento. (de Carvalho et al., 2007; de Castro and 

Moreno-Jiménez, 2007; Labronici, 2012; Peres et al., 2005; da Silva et al., 2005; Tavares et al., 

2011) De forma geral a resiliência pode ser definida como um processo adaptativo de 

enfrentamento das adversidade da vivência. Wagnild and Young (1993) em suas pesquisas para a 

elaboração da Escala de Resiliencia,ResilienceScale no inglês original, atribuem cinco conceitor 

básicos para o desenvolvimento e identificaçao de atitudes resilientes. Sao eles: (a) Equanimidade: a 



capacidadedo indivı́duo em estabelecer uma relação não-extremada a situações estressoras, 

permanecendo calmo e conseguindo manutenir a capacidade cognitiva normal. (b) Perseverança: 

o ato de permanecer em um curso de operação pré-estabelecido apesar das dificuldades e 

adversidades. (c) Autoconfiança: uma crença em si e nas próprias capacidades, está associado 

também a uma habilidade de reconhecer aptidões e limitações pessoais.(d) Sentido de vida: A 

concepção de significado da vivência; a capacidade de conceber a vida como portadora de um 

propósito mesmo que não especı́fico. (e) Singularidade: A concepção da unicidade da vida; cada 

caminho é único e pode ser concebido dessa forma; a despeito do que o termo pode sugerir a 

concepção de singularidade confere ao indivı́duo uma noção de liberdade individual. 

 Esse conceitos citados referem a uma definição isiossincrática do desenvolvimento da 

resiliencia, em termos as caracterı́sticas de personalidade ligadas ao desenvolvimento do 

comportamento resiliente. Porém, Pesce et al. (2005) apontam outros dois fatores de proteção, a 

coesão e um bom relacionamento familiar e a disponibilidade de um suporte externo que incentivem 

e reforcem comportamentos resilientes. 

 

2 Métodologia 

 Fizeram parte desta pesquisa 96 universitários dos cursos de Serviço Social e Psicologia de 

duas universidades do sul do paı́s, sendo desses 86 mulheres. Sendo 81 participantes do Curso de 

Psicologia e 15 de Serviço Social. A média de idade foi de 25,52 anos (DP=8,67, mı́nimo=18, 

máximo=61). Dentre os participantes 67 relataram ser solteiros, 23 casados e apenas 1 viúvo. 

 Foram utilizados os seguintes instrumentos: A Bateria Fatorial da Personalidade é um 

instrumento psicológico construı́do para avaliação da personalidade com base no modelo dos Cinco 

Grande Fatores (CGF), os quais são: Extroversão, Socialização, Realização, Neuroticismo e Abert 

ura a experiências. Esta bateria foi elaborada no Brasil, levando em conta aspectos caracterı́sticos da 

população brasileira e, por este motivo, diferencia-se dos demais instrumentos desenvolvidos em 

outros paı́ses e adaptados ao contexto brasileiro. Possui um total de 126 itens, distribuı́dos de forma 

aleatória no caderno de aplicação. As opções de respostas vão de uma escala Likert de 7 pontos, 

partindo da opção “Descreve-me muito mal (1)” até “Descreve-me muito bem (7)”, não havendo 

limite de tempo para conclusão do teste. A precisão desta bateria foi considerada boa ou muito boa 

em todos os seus fatores, apresentando Alpha de 3Cronbach maior de 0,80 em todos os fatores, 

exceto Abertura que teve alpha de 0,83. O procedimento padrão para aplicação e levantamento da 

BFP foram atendidos neste estudo. A Escala de Resiliência (ER) foi adaptada para o Brasil por 

Pesce, Assis, Avanci, Santos, Malaquias e Carvalhaes (2006), da original Americana desenvolvida 

por Wagnild e Young (1993), a versão brasileira é composta por 25 itens de auto-relato que se 

dividem em três fatores os quais se referem a resolução de ações e valores, independência e 



determinação e por ultimo auto-confiança e capacidade de adaptação a situações. A forma de 

resposta da escala é tipo Likert, a qual vai de 1 a 7, sendo 1 discordo totalmente e 7 concordo 

totalmente. Ao que se refere a consistência interna, foi obtido Alpha de Cronbach de 0,80. 

 Em relação ao procedimento de coleta de dados, os dados foram coletados nas salas de aula 

dos referidos cursos, com autorização prévia do professor responsável. Os participantes foram 

convidados e ler e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e em seguida, responder 

os testes psicológicos individualmente. 

 Em relação ao procedimento de análise de dados, as análises preliminares foram feitas 

utilizando-se estatı́stica descritiva. A distribuição de frenquências foi analisada com vistas a 

verificação do pressuposto de normalidade dos dados. O escore total da subescala “Independência e 

Determinação” da Escala de Resiliência apresentou uma distribuição que se afastou da normalidade, 

segundo o teste de kurtosis skewness (x 2 (2)=11,37; p¡0,05). Desta forma, a variável foi 

transformada (elevou-se os valores dos escores ao quadrado). Em seguida, a diferença entre os 

sexos com relação aos escores das escalas foi investigada por meio do teste T de Student para 

amostras independentes. Com relação à diferenças quanto aos escores das escalas de acordo com 

curso e estado civil, foi utilizada a ANOVA. Quanto à relação entre os escores da escala, foi 

utilizada a correlação de Pearson. E para as análises psicométricas da escala, foram utilizadas a 

análise fatorial para investigar a estrutura interna, e o alpha de Cronbach para análises de 

confiabilidade.  

 

3 Resultados 

 Não foram encontradas diferenças significativas entre homens e mulheres com relação aos 

escores nos fatores de resiliência. No entanto, ao investigar as diferenças nos escores totais de 

resiliência com relação ao curso de graduação, foi observada uma média significativamente mais 

alta entre os alunos de Psicologia (Md=132,40; DP=1,64) do que entre os alunos de Assistência 

Social (Md=124,6; DP=5,01). Esta diferença foi observada através do teste t de Student para 

amostras independentes unicaldal (t(94)=1,78, p≤0,05).  

 Quanto à relação entre os fatores de personalidade (BFP) e os fatores de resiliência, foram 

encontrados resultados estatisticamente significativos. O fator Resolução de ações e valores 

apresentou uma correlação significativa negativa com o fator Neu roticismo (-0,36, p≤0,001), bem 

como com o fator Extroversão (0, 32, p ≤ 0, 01), Socialização 4(0,36, p≤0,001) e Realização (0,29, 

p≤0,01). O fator Ideia de independência e determinação apresentou uma correlação negativa 

estatisticamente significativa com o fator Neuroticismo (-0,37, p≤0,001), Socialização (0,37, 

p≤0,01) e Realização (0,22, p≤0,05). 

 Já o fator Autoconfiança e capacidade de adaptação parece estar positivamente corre- 



lacionado ao fator Realização (0,24, p≤0,05).  

 Também foram realizadas análises para investigar a relação entre as facetas dos fatores de 

personalidade (BFP) e o escore total de resiliência. A Tabela 1 apresenta as correlações de Pearson 

que foram estatisticamente significativas. 

 

Tabela 1: Correlações de Pearson estatisticamente significativas entre as facetas da BFP e o 

escore total de resiliência Escore total de Resiliência Correlação de Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Para investigar a relação preditiva entre os fatores de personalidade e resiliência, foram 

realizadas análises de regressão multivariada, com método stepwisebackward e valor de 

significância referência para exclusão de 0,3. Foram incluı́das no modelo as variáveis idade, seguida 

pelas facetas de personalidade. A Tabela 2 apresenta o modelo de regressão, considerado 

significativo (F(11,84)=7,79, p≤0,0001), explicando 44% da variância total do escore de resiliência. 

 

Tabela 2: Modelo de regressão multivariada para prever o escore total de resiliência 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 É possıv́el observar que Amabilidade (S1) foi considerado um bom previsor para resiliência, 

sugerindo que pessoas empáticas, compreensivas e atenciosas têm maior probabilidade de 

apresentarem traços resilientes. Interesses por novas ideais (A1) e Vulnerabilidade (N1) também 

apresentaram uma relação preditiva com o escore total de resiliência, no entanto, seus coeficientes 

negativos sugerem que, pessoas abertas a idéias diversas, imaginativas e criativas têm menor 

probabilidade de ser resilientes. Da mesma forma, pessoas com baixa auto-estima e que 

Competência (R1) 0,48p≤0,001

Dinamismo (E3) 0,47p≤0,001

Depressão (N4) -0,37p≤0,01

Vulnerabilidade (N1) -0,36p≤0,01

Interações Sociais (E4) 0,31p≤0,01

Amabilidade (S1) 0,29p≤0,01

Confiança nas pessoas (S3) 0,27p≤0,01

Pró-sociabilidade (S2) 0,26p≤0,05

Instabilidade emocional (N2) 0,21p≤0,05

Escore Total de Resiliencia β Erro t p IC95%

Amabilidade (S1) 6,62 2 3,31 0,001 2,64–10,6

Interesse por novas ideias (A1) -4,43 1,35 -3,28 0,002 -7,12–-1,75

Vulnerabilidade (N1) -4,46 1,61 -2,77 0,007 -7,67–-1,26

Competência (R1) 5,51 2,01 2,74 0,008 1,51–9,5

Dinamismo (E3) 4,38 1,79 2,45 0,016 0,82–7,93



experienciam uma grande sofrimento com a reprovação do outro, têm menor probabilidade de 

serem resilientes. 

 Analisando os resultados da variável Competência (R1), é possı́vel observar que, indivı́duos 

que possuem uma atitude ativa e que estão dispostos a fazer sacrifı́cios para atingir seus objetivos, 

têm maior probabilidade de serem resilientes. Da mesma forma, indivı́duos que apresentaram 

maiores escores em Dinamismo (E3), ou seja, se envolvem em diversas atividades e tomam 

iniciativa para resolver os problemas, também têm maior probabilidade de serem resilientes. As 

demais variáveis apresentaram resultados não significativos para o modelo.  

 Foram realizadas análises utilizando a Teoria da Resposta ao Item (TRI) para a Escala de 

Resiliência (ER) considerando-a como unidimensional. O Modelo da TRI utilizado foi o de 

Créditos Parciais de Masters, o qual é semelhante ao de Rasch, mas que se aplica a escalas 

politômicas (Masters, 1982). 

 Os valores de infit e outfit, os quais são ı́ndices de desajustes dos itens que representam a 

presença de respostas inesperadas aos mesmos pela amostra pesquisada apresentaram valores 

adequados, exceto, por um dos itens - item 11. Tal item apresentou infit de 1,65 o que significa que 

o item é improdutivo para a construção da medida, mas não degradante.  

  

4 Conclusões 

 Em se tratando do fator Resolução de ações e valores correlações negativas significativas 

com Neuroticismo estão em consonância com a literatura uma vez que escores altos em 

Neuroticismo estão associados a dificuldade em realizar desejos e a respostas de coping mal 

adaptadas, bem como a avaliações negativas do ambiente.  

 Já no tocante a Resolução de ações e valores associa-se a ações e valores que dão sentido a 

vida como a amizade, a realização pessoal, a satisfação e o significado da vida. O primeiro fator 

apontando para a dificuldade em lidar com a realização dos desejos e a resolução de problemas en- 

quanto o segundo fator aponta para estratégias positivas de enfretamento de situações  

 Ainda em relação a Resolução de ações e valores o fator Extroversão e Socialização 

apresentam suporte da literatura, pois esses referem-sea intensidade e qualidade das relações 

interpessoais, âmbito importante para a resiliência que no fator supracitado aponta como associado 

a valores ligados a amizade, sendo assim as relações estabelecidas  com outros indivı́duos torna-se 

de importância para a resiliência que no fator supracitado aponta como associado a valores ligados a 

amizade, sendo assim as relações estabelecidas com outros indivı́duos torna-se de importância para 

a resiliência ia e determinação apresentou uma correlação negativa estatisticamente significativa 

com  o fator Neuroticismo- dificuldade de tolerar a frustação e na determinação alta tolerância 



a frustação; Socialização; Realização – determinação. Já o fator Autoconfiança e capacidade de 

adaptação - Realização. A autoconfiança a pessoa acredita que pode alcançar os objetivos e no fator 

realização tem motivação focada em objetivos, além da capacidade de controle que pode está 

relacionada a adaptação. 
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