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Objetivo 
Verificar relações entre empatia e os 

cinco grandes fatores de personalidade. 
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Participantes 

Participaram do estudo 1331 adultos com 

média de idade de 28,1 anos, sendo 65,5% 

mulheres. Em relação à escolaridade, 4,9% 

possui nível de escolaridade menor ou igual 

ao ensino médio, 49,1% ensino superior 

incompleto e 46,1% ensino superior 

completo ou pós-graduação. Foram obtidos 

dados de todas as regiões do Brasil, sendo 

51,3% do Sul, 24,5% do Sudeste, 13,6% do 

Nordeste, 5,9% do Centro-Oeste e 4,2% do 

Norte . 

 
 

 

Os coeficientes encontrados reforçam as 

relações teóricas existentes entre socialização 

e empatia. Ainda, excetuando-se o fator 

abertura, destaca-se a importância dos outros 

fatores como também relacionados à 

capacidade de reconhecer emoções. 

 

Instrumento 

 Utilizou-se um questionário on-line contendo 

duas escalas: 

• Bateria Fatorial de Personalidade (Nunes, 

Hutz, & Nunes, 2010): consiste em um teste 

de 126 itens cuja finalidade é acessar a 

personalidade no modelo dos cinco grandes 

fatores. 

• Empathy Quotient Scale (Short Form) 

(escala adaptada para o Brasil por 

Natividade & Oliveira, 2014): consiste em 

um teste de 22 itens com a finalidade de 

medir a empatia. 
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  Empatia Extroversão Socialização Neuroticismo Realização 

Empatia -- 

Extroversão 0,34** -- 

Socialização 0,39** 0,09** -- 

Neuroticismo -0,22** -0,25** -0,34** -- 

Realização 0,32** 0,25** 0,22** -0,30** -- 

Abertura 0,10** 0,28** -0,15** 0,06** 0,07** 

Tabela 1 

Coeficientes de Correlação de Pearson entre Empatia e os Cinco Grandes Fatores de Personalidade 

 

Nota. N= 1331. ** p < 0,01. 

 Encontraram-se correlações 

significativas entre empatia e cada 

um dos cinco grandes fatores: 

socialização, como podem ser 

vistos na Tabela 1. Também se 

testaram diferenças sexuais para 

os valores das correlações. 

Verificou-se diferença apenas para 

o fator extroversão, homens com r 

= 0,42 e mulheres com r = 0,29, 

teste Z de Fisher: z = 2,57; p = 

0,01. 

Procedimentos 

 Os participantes foram recrutados por e-

mails-convites e convites em redes sociais com 

o link para acessar o questionário. 

Empatia pode ser compreendida como uma característica pessoal relacionada à capacidade de reconhecer emoções de 

outras pessoas e reagir de modo adequado a tais emoções (Natividade & Oliveira, 2014). Assim como a empatia, outras 

características de personalidade mostram-se relevantes em situações de interação social, como a socialização - tendência 

a demonstrar empatia, altruísmo e comportamento pró-social - extroversão - tendência a buscar estimulação na interação 

com outros, a ser ativo e comunicativo - neuroticismo - tendência a demonstrar instabilidade emocional, a experimentar 

emoções negativas - realização - tendência ao autocontrole na realização de tarefas que conduzem a um objetivo, a ser 

disciplinado e organizado - abertura a experiências - tendência a experimentar coisas novas, a demonstrar curiosidade e 

complexidade intelectual (Natividade & Hutz, 2015). Essas características constituem o Modelo dos Cinco Grandes Fatores 

e permitem uma descrição da personalidade.  

 As definições do fator socialização e de empatia mostram-se teoricamente próximas, ambas indicando uma tendência ao 

reconhecimento de necessidades dos outros e manifestação de comportamentos de ajuda. Neste estudo, pretende-se 

verificar a força da relação entre empatia e socialização, bem como, testar as relações entre empatia e demais fatores de 

personalidade visto que não foram encontrados outros resultados sobre essas relações na literatura. 


