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Para saber mais sobre o assunto, ler Pervin, L. & John, O. (2004). Teoria de traços: O modelo de cinco fatores. In L. Pervin & O. John. Personalidade: Teoria e 
pesquisa. Porto Alegre: Artmed.

Nosso foco é apresentar para crianças, figuras parentais e terapeutas, na Coleção Jeito de Ser, cada uma das caracte-
rísticas mais gerais que compõe a nossa personalidade. 

Neste livro, vamos apresentar a característica de “Abertura a Experiências”. Entende-se a Abertura a Experiências 
como a tendência a ser imaginativo e curioso. Crianças com alta abertura a experiências possuem imaginação ativa, 
atenção aos sentimentos próprios, preferência por variedade, curiosidade intelectual e independência de julgamento (não 
são tão apegadas a valores e a dogmas). Pessoas com alta abertura a experiências são curiosas, sensíveis, imaginativas, 
gostam de experimentar e conhecer lugares novos, comidas diferentes, são também abertas a mudar de ideia e abraçar 
o novo. Crianças com níveis médios de abertura a experiências podem tanto ser mais abertas para umas coisas, mas não 
para outras, quanto ser medianamente imaginativas e curiosas em vários contextos e para diversas situações. Crianças 
com baixos níveis de abertura a experiências tendem a ser menos criativas e imaginativas, menos curiosas e interessadas 
por novidades, preferem atividades e brincadeiras que são habituais.  De todas as características de personalidade, esta é 
aquela mais difícil de ser observada na infância, porque ainda não está completamente desenvolvida e sofre mais influ-
ência do estilo de criação familiar e dos interesses e hábitos dos cuidadores.

Apresentação





Esta é Kora e este é Miki, 
eles vivem no Reino da Água. 



Kora é uma menina curiosa e criativa. 
Gosta de fazer coisas diferentes, experimentar 
comidas e brincadeiras novas. É tão 
sonhadora que, de vez em quando, parece 
estar no mundo da lua...  



Miki é primo de Kora. Mas diferente dela, ele 
é um menino menos sonhador e mais apegado à 

família e às tradições do seu povo.


