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Reis, A. S. (2018). A tríade sombria da personalidade e os interesses profissionais.
Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia,
Universidade São Francisco, Campinas, São Paulo.

Resumo
A dissertação tem como foco abordar os aspectos empíricos da personalidade do sujeito,
tanto no que diz respeito às características relacionadas à teoria do BIG FIVE (Extroversão;
Amabilidade; Conscienciosidade; Neuroticismo; Abertura), quanto às características mais
sombrias, denominado pelos autores Paulhus e Williams (2002) como Tríade Sombria
(Maquiavelismo; Psicopatia; Narcisismo) e, à teoria de Holland (1997) dos interesses
profissionais (Realista; Investigativo; Artístico; Social; Empreendedor; Convencional). O
objetivo geral foi realizar a investigação de possíveis influências que as características da
tríade sombria podem auxiliar nas escolhas profissionais dos indivíduos. Para a obtenção
destes dados foram utilizados três inventários de auto relato (questionário sociodemográfico,
inventário reduzido dos interesses profissionais, inventário dos marcadores reduzidos da
personalidade utilizado no estudo dois e dirty dozen), aplicados de forma presencial em
sujeitos universitários e/ou trabalhadores que representam as áreas de conhecimento(exatas,
humanas e biológicas). Os resultados foram divididos em dois estudos. O primeiro teve o
enfoque na observação da influência da tríade impactando nos interesses profissionais.
Foram realizadas, análises descritivas, correlação de Pearson, análise de regressão para a
obtenção dos resultados. As análises mostraram diferenças entre homens e mulheres
(Realista, Investigativo e Empreendedor mais homens esperados; Artístico e Social mais
mulheres; e na tríade a única diferença encontrada foi Narcisismo mais homens do que
mulheres), Psicopatia se correlacionou negativamente com Social e quando mais Narcisista
mais Empreendedor. No estudo dois foi feita uma análise de perfis latentes para que fosse
possível classificar os indivíduos e observar em quais áreas eles se sobressaem e quais são as
características da tríade sombria que mais se destacam, formando perfis de pessoas com
características semelhantes. Como resultado, os homens se destacam em atividades
empreendedoras e práticas e mulheres se interessam em atividades sociais e artísticas. A
tríade sombria apresentou baixos níveis de amabilidade e atividades sociais e seus maiores
índices estão voltados para atividades de liderança, planejamento e manipulação. Por fim,
mesmo com as limitações existentes neste estudo, os achados do mesmo revelam
particularidades, como por exemplo, a não diferença significativa entre homens e mulheres
no que tange características da tríade sombria. É importante novas pesquisas para o
preenchimento e a continuidade dos estudos da personalidade e interesses profissionais.
Palavras-chave: Big Five, Tríade Sombria da Personalidade, Interesses Profissionais.
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Abstract
The thesis discusses the theoretical aspects of the personality of the subject concerning to the
characteristics related to the theory of BIG FIVE (Extroversion; Agreeableness;
Conscientiousness; Neuroticism; Openness to experience) and the darkest characteristics,
named by the authors Paulhus and Williams (2002) as Dark Triad (Machiavellianism;
Psychopathy; Narcissism), and Holland's (1997) theory of vocational interests (Realistic interest in practical activities, without much relation to the other; Investigative - intellectual
activities; Artistic - interest in beautiful, in arts; Social - educational, emotional assistance to
others; Enterprising - planning and leadership; Conventional - compliance with rules and
standards). Subsequent the theoretical discussion the objective is to investigate possible
influences of the characteristics of the Dark Triad (Machiavellianism, Narcissism and
Psychopathy) in vocational choices of individuals. To obtain these data, three self-report
inventories (sociodemographic questionnaire, reduced vocational interests inventory,
reduced personality traits inventory - used in study two re
used, all applied face-to-face in academics and / or workers which represent the areas of
knowledge (Math and science, humanities and biology). The results were divided into two
studies. The first one focused on the observation of the influence of the Triad impacting on
vocational interests. A study of validity evidence and analyzes that could provide support
for the results to be generated, descriptive analysis, Pearson correlation, regression analysis.
The results showed differences between men and women (Realistic, Investigative and
Entrepreneur - more prevalent in men, Artistic and Social - more prevalent in women, and
in the Triad the only difference found was Narcissism - more prevalent in men than in
women), Psychopathy correlated negatively with Social and when more Narcissist more
Entrepreneur. In the second study was made an analysis of latent profiles so that it is
possible to classify the individuals and observe in which areas they stand out and what are
the characteristics of the Dark Triad that stand out most, forming profiles of people with
similar characteristics. The results men excel in entrepreneurial and practical activities and
women are interested in social and artistic activities. The Dark Triad presented low levels of
kindness and social activities and their highest rates are directed to leadership, planning and
manipulation activities. Finally, even with the limitations, the findings of the present study
reveal particularities. Further studies are important for completion and continuity of
personality studies and vocational interests.
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