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Resumo 

A personalidade refere-se ao padrão consistente de pensamentos, sentimentos e comportamentos 

que distingue uma pessoa de outra e que é relativamente estável em diferentes situações e ao longo do 

tempo. A avaliação da personalidade consiste na estratégia orientada para o estudo da pessoa como uma 

entidade única, com o objetivo de conhecer o seu funcionamento psicológico, as suas motivações, as suas 

experiências significativas e as suas circunstâncias de vida atuais. Esta estratégia inclui o uso de testes 

psicológicos (por exemplo, Inventário Multifásico de Personalidade de Minnesota–2, Questionário de 

Personalidade de Eysenck – Forma Revista, Inventário NEO dos Cinco Fatores), de técnicas projetivas (por 

exemplo, Teste de Rorschach, Teste de Aperceção Temática), de inventários de sintomas (por exemplo, 

Inventário de Sintomas Psicopatológicos, Inventário Depressivo de Beck–II), e de outras importantes fontes 

de informação (por exemplo, entrevista, observação, relatórios psicológicos), considerando as eventuais 

distorções e enviesamentos nas respostas (por exemplo, desejabilidade social, comportamentos de 

simulação). Com efeito, os dados da avaliação da personalidade permitem ao psicólogo identificar, 

descrever e compreender aprofundadamente as características emocionais e comportamentais do sujeito, 

normais e patológicas, e elaborar predições precisas e válidas, que dependem diretamente das qualidades 

psicométricas dos instrumentos de avaliação utilizados. Estes dados são fundamentais na prática clínica do 

psicólogo, uma vez que os fatores de personalidade (traços e dimensões) são preponderantes no 

aparecimento, na manifestação e no curso da psicopatologia (Perturbações do Eixo I e do Eixo II). A 

descrição da personalidade num sistema dimensional, por estabelecer um contínuo entre os 

comportamentos normais e patológicos, fornece dados que são cruciais para a compreensão do 

funcionamento psicopatológico do sujeito, assim como para a formulação do caso, para a elaboração do 

diagnóstico diferencial e do prognóstico clínico, para o delineamento do plano de tratamento mais 

adequado, para a tomada de decisões clínicas. 

 


