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Apresentação
Nosso foco é apresentar para crianças, figuras parentais e terapeutas, na Coleção Jeito de Ser, cada uma das características mais gerais que compõe a nossa personalidade.
Neste livro, vamos apresentar a característica de “Extroversão”. Entende-se a Extroversão como a tendência a ter interesses e energia direcionados ao mundo externo (pessoas, coisas e atividades). Crianças com alta extroversão costumam
ser ativas, dominantes, expressivas, cheias de energia, sociáveis e falantes. Elas tendem a ser mais frequentemente otimistas, questionadoras, dominadoras, entusiasmadas, bem-dispostas, gostam e procuram estar sempre rodeadas de outras
pessoas (conhecidas ou não). O polo oposto da extroversão é chamado de introversão. As crianças introvertidas (ou seja,
com baixa extroversão) são mais voltadas para o seu mundo interior. São quietas, inibidas, podem passar horas fazendo a
mesma coisa e têm uma preferência maior por atividades e passeios que podem ser feitos sozinhos ou em pequenos grupos de pessoas conhecidas. Crianças que possuem níveis medianos de extroversão podem parecer ora introvertidas ora
extrovertidas, não são o tempo inteiro falantes, cheias de energia ou necessitam de atenção social constante, tampouco
são inibidas, quietas e retraídas.

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.

Este é Foluke do Reino da Luz. Ele é uma criança introvertida e,
por ser introvertido, está sempre voltado para si mesmo. É um menino
quieto, calado, que, geralmente, passa horas fazendo a mesma coisa.
Ele gosta de ler livros, quadrinhos e histórias de super-heróis.
Adora ir a museus, parques e praças e se diverte muito
sozinho e com seu melhor amigo: Chioke.

– Foluke, já tem um tempão que você está aí lendo sozinho. Vem jogar com a gente!
– Já vou, já vou! É que meu gibi está muito interessante...

Os pais de Foluke estão sempre mudando de cidade por causa do trabalho da mãe, que é
bancária. Ela fica muito preocupada com o filho a cada nova mudança, porque acha que ele
tem dificuldade de fazer novos amigos, pois Foluke é muito quieto.
E agora chegou a hora de mudar de novo.
– Vamos nos mudar agora para uma cidade
maior, as escolas também são muito
grandes e as turmas são enormes.

– Então nunca mais vou ver o Chioke?
– Claro que vai! Ele pode nos visitar sempre que quiser. Além do
mais, você poderá fazer novos amigos.
– Tomara que eles não sejam muito barulhentos.

