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RESUMO 

 

Quando em consultório o terapeuta ou psicólogo recebe um cliente com perturbação de 

personalidade ou com traços de personalidade característicos de uma perturbação, torna-se 

impreterível o conhecimento desta forma de funcionamento de personalidade e consequentemente 

a sua adaptação ao cliente para que se possa manter uma relação terapêutica. Esta relação 

terapêutica é o princípio e o ponto essencial para a promoção da mudança no cliente. 

  Este trabalho não pretende fazer uma abordagem epistemológica da classificação das 

personalidades, mas sim fazer uma seleção das personalidades difíceis que mais frequentemente 

recorrem à ajuda de psicólogos e psicoterapeutas, segundo a Associação de Psiquiatria Americana, 

com o objectivo de as desmistificar, e revelar algumas estratégias a serem utilizadas pelos 

profissionais, em consultório, para conseguirem estabelecer uma relação terapêutica, não deixando, 

deste modo, sem resposta a questão “Personalidades difíceis em consultório. E agora?” 
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1. PERSONALIDADES E SUA CLASSIFICAÇÃO 

 

Um dos primeiros autores a tentar definir a personalidade foi Hipócrates acreditando que esta 

residia nos fluidos que os indivíduos detinham no organismo: o sangue, a linfa, a bílis negra e a 

bílis amarela. Vários outros autores tentaram fazer uma classificação da personalidade iniciada por 

Hipócrates tentando melhorar a sua teoria e em 1925, o alemão Ernst Kretschmer (cit. in Delay & 

Pichot, 1964), associou as características físicas dos indivíduos às suas características psicológicas. 

Estas classificações de Hipócrates e de Kretschmer estabelecem categorias de personalidades com 

uma relação direta às características físicas dos indivíduos, no entanto, não existem apenas quatro 

tipos de personalidades e estas não são estanques ou definidas apenas pelas suas categorias. Deste 

modo, os investigadores definiram a sua classificação não pelas suas categorias mas sim pelas suas 

dimensões.  

Um dos pioneiros das classificações dimensionais da personalidade foi Catell que com a sua 

equipa de psicólogos, desenvolveu um teste que permitiria medir os traços de personalidade de 

cada indivíduo. Este teste define 16 traços de personalidade e após ser revisto nos anos 50, ainda 

na actualidade é utilizado pelos psicólogos, sendo denominado de 16PF (Pichot, 1991). Também 

Hattaway e Mackinleyb desenvolveram uma escala que permite explorar dez componentes de 

personalidade denominada Minnesota Multiphasic Personality Inventory (Kaplan, Sadock, & 

Grebb, 1970), e sendo um dos testes mais utilizados, foi recentemente revisto.  

Em 1970, Eysenck construiu um modelo mais simples e propôs classificar a personalidade 

em dois grandes eixos:  

1) O eixo introversão-extroversão que define que quando um indivíduo é extrovertido este é 

espontâneo e sociável procurando a obtenção de recompensas e encorajamentos por parte dos 

demais que o rodeiam, e o seu nível de entusiasmo facilmente é elevado dependendo, no entanto, 

do ambiente externo envolvente; E quando um indivíduo é introvertido este apresenta 

características como tranquilidade, grande autocontrolo e capacidade para planeamento de acções 

independentemente das circunstâncias externas que o rodeiam (Eysenck, 1970).  

2) O eixo neuroticismo-estabilidade estabelece que o indivíduo com características 

neuróticas apresenta-se regularmente afetado por emoções negativas tais como a ansiedade, 

tristeza, e remorsos; Já o indivíduo estável não se deixa controlar excessivamente pelas emoções e 

quando confrontado com situações que lhe provoquem uma instabilidade emocional, facilmente 

regressa ao seu estado normal e estável (Eysenck, 1970). 

Embora Eysenck (1970) tenha colocado mais um traço de personalidade à sua construção de 

classificação de personalidade assente em dois eixos, (como sendo o traço do psicotismo que 

engloba características como a frieza, a agressividade, a impulsividade e o egocentrismo), 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 25.09.2016 

 

Marisa Dolores, Marina Martins & Inês Carvalha 3 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

existiram outros autores que testaram o seu modelo e encontraram limitações sendo a mais evidente 

a utilização de psicofármacos que neutralizam ou atenuam determinados sintomas e características 

de algumas personalidades  (Cloninger, Svrakic , & Przybeck , 1933).  

Para colmatar estas dificuldades de avaliação e diagnóstico, foram criados novos modelos, 

entre eles o modelo psicobiológico de Robert Cloninger  que se baseiou em estudos feitos com 

gémeos monozigóticos e dizigóticos propondo sete componentes ou dimensões de personalidade 

subdivididas em quatro componentes primárias que seriam características do temperamento inato 

e transmitidas hereditariamente, e mais três componentes  de personalidade que corresponderiam 

ao carácter individual, diferenciador do temperamento e influenciado pelas experiências sociais e 

educativas do indivíduo (Cloninger, Svrakic , & Przybeck , 1933) sendo elas: a procura da 

novidade; evitamento da punição; dependência da gratificação; persistência; autocontrolo; 

cooperação e autotranscendência  

Assim, para se avaliar uma personalidade e verificar quais os seus traços mais característicos 

devem ser aplicados testes de personalidade devidamente validados.  

 

1.1 Perturbações de Personalidade 

Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (1996), existem em 

todos os países do mundo e em todas as épocas alguns tipos de perturbação da personalidade que 

são comuns.  

Pessoas explosivas, teatrais, sistemáticas, meticulosas, obsessivas, muito emotivas e outros 

tipos de características psicológicas difíceis de conviver sugerem pessoas que têm personalidades 

difíceis e fazem sofrer tanto o próprio como os outros que o rodeiam. Para Jaspers (1997), estas 

personalidades representam uma variação não normal na natureza psicológica e consequentemente 

podem ser entendidas como perturbações de personalidade.  

Segundo o DSM-5, as perturbações de personalidade estão agrupados em três grandes grupos 

segundo as características semelhantes que apresentam entre si sendo eles:   

1º. Grupo - pessoas caracterizadas por pensamentos estranhos, comportamentos excêntricos 

e tendência ao isolamento. Estão classificadas aqui as personalidades paranóides ( com padrão 

rígido de desconfiança infundada) e esquizóide sem estabelecer relações sociais);   

2º Grupo – indivíduos com tendência a comportamentos dramáticos, e com expressão intensa 

de emoções. Histriónicos, narcisistas e borderline estão incluídos neste grupo. 

3º. Grupo – personalidades com vincados traços de dificuldade no controlo de impulsos, 

podendo ser personalidades ansiosas generalizadas, POC, dependentes e evitantes.   

Embora a perturbação de personalidade afecte todas as áreas da vida do indivíduo, a forma 

como ele se relaciona com o mundo, a maneira como expressa as suas emoções e a determinação 

do seu comportamento social, esta, a perturbação, não deve ser abordada por psicólogos, 
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psiquiatras e outros profissionais de saúde apenas assente numa classificação do DSM-5 ou do Cid 

10. Tão importante como a classificação de personalidade, a forma de abordagem destes 

indivíduos, a sua compreensão e a forma de interação, são um importante marco para o início de 

uma relação terapêutica, podendo ser ainda ampliadas às formas de interação social com estes 

indivíduos.  

Para além das personalidades com características de perturbação, existem outras que carecem 

de uma forma mais cuidada aquando do contacto com estas pessoas tais como os depressivos 

(Sanislow & McGlashan, 1998). 

 

2. PERSONALIDADES DIFÍCEIS E A RELAÇÃO TERAPÊUTICA EM 

CONSULTÓRIO 

 

As personalidades tornam-se difíceis quando os traços de personalidade de um indivíduo se 

tornam muito marcantes ou rígidos não permitindo uma interação saudável com as pessoas que o 

rodeiam ou quando provoca sofrimento a si mesmo (Lelord & André, 1996). Ao identificar os 

critérios e as características de determinada personalidade, psiquiatras e psicólogos devem 

respeitar algumas regras de base existentes nestes clientes, que embora se encontrem em 

sofrimento, são ambivalentes nas suas relações e reacções (Sanislow & McGlashan, 1998).  

Mas qual seria o nosso interesse em classificar as personalidades e as pessoas? Não 

pretendemos rotular, marcar ou dividir as pessoas em grupos de classificações mas sim identificar 

alguns tipos de personalidades visando a sua melhor compreensão em diferentes situações para que 

se viabilize as melhores intervenções em processos psicoterapêuticos. 

Quando um cliente procura a ajuda de um terapeuta ou de um psicólogo este deseja comunicar 

os seus problemas e relacionar-se com ele de forma honesta, sem medo de ser julgado ou criticado 

com o objectivo primordial de ser ajudado e diminuir o seu sofrimento interior. Sendo a relação de 

ajuda um processo que visa mudanças significativas na qualidade de vida do cliente, cabe ao 

psicólogo e/ou terapeuta compreender os processos e os fenómenos que ocorrem na relação 

terapêutica e os efeitos que os seus comportamentos têm sobre o seu cliente (Braga & de Bessa e 

Vandenberghe, 2006).  

No relacionamento interpessoal de ajuda, Rogers (2005) menciona que a relação e a sua 

importância entre o terapeuta e o cliente é um dos fatores de sucesso para que ocorra a mudança 

durante uma intervenção. Para que tal acontecimento de mudança ocorra, deve o conselheiro ser 

autêntico, posicionar-se de modo positivo e ser desprovido de avaliações ou julgamentos para com 

o outro, manifestando sempre um elevado grau de empatia. Devem ainda ser excluídos estímulos 

associados a avaliação, rejeição, banalização do sofrimento e punição social.  
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Embora cada terapeuta/psicólogo tenha técnicas e ferramentas específicas de intervenção em 

contexto psicoterapêutico e apesar do resultado final da terapia depender das suas habilidades, da 

escolha das técnicas e da sua experiência, Yalom (2007) refere que uma relação terapêutica, para 

ser considerada saudável, necessita da existência de uma troca entre os indivíduos que se 

relacionam. Se um destes na relação é negligente, esta pode ‘adoecer’, além de possibilitar o 

afastamento, ou ainda, uma cobrança maior de cuidado daquele que é negligenciado por aquele 

que negligencia.  

Assim, foram identificados alguns tipos de personalidades difíceis que mais frequentemente 

recorrem à ajuda de psicólogos e psicoterapeutas, segundo a Associação de Psiquiatria Americana 

(1996), e que são susceptíveis de serem “apanhadas” em consultório. O objectivo primeiro é 

desmistificar estes indivíduos e estas personalidades, e secundariamente revelar algumas 

estratégias para conseguir estabelecer uma relação terapêutica saudável em consultório. 

 

2.1 Personalidades ansiosas (generalizadas) 

De um modo geral é possível verificar o nível de ansiedade de cada pessoa perante situações 

de risco ou de perigo, ou mesmo em situações que deixem as pessoas desconfortáveis existindo 

pessoas com atitudes e posturas mais calmas do que outras perante situações de perigo eminente 

ou ocorrência de acontecimentos ameaçadores (Chneweiss & Jacob, 1991). E estar ansioso perante 

determinado acontecimento é diferenciador de ser ansioso. Estar ansioso é um estado psicológico 

acompanhado de um estado fisiológico onde se verificam manifestações orgânicas tais como 

palpitações, suor intendo, tonturas, náuseas, dificuldades respiratórias, etc. Ser ansioso é ser 

detentor de uma sensação constante de tensão, apreensão e inquietação. Os indivíduos com 

personalidades ansiosas preocupam-se com muita frequência e de forma intensa em relação aos 

riscos presentes no seu dia-a-dia, tanto consigo como com os demais, mantendo um estado de 

vigilância muito elevado (Chneweiss & Jacob, 1991).  

Quando a ansiedade deixa de ser um mecanismo de defesa e alerta usado pelo organismo e 

passa a ser um perturbação de ansiedade generalizada esta torna-se um grande sofrimento para o 

indivíduo pois adicionadas às preocupações excessivas e injustificadas surgem outros sintomas tais 

como um hiperatividade do sistema nervoso vegetativo, uma tensão muscular (com contrações 

dolorosas e fatigabilidade) e uma hípervigilância do ambiente envolvente com a sensação de estar 

sempre à escuta, com aumento de energia, dificuldade de concentração, perturbação do sono e 

irritabilidade (Chneweiss & Jacob, 1991). 

 

2.1.1 Como se relacionar com personalidades ansiosas (generalizadas) 

Para os indivíduos com perturbação ansiosa generalizada da personalidade, o mundo que os 

rodeia está em constante mutação representando um perigo e dando-lhes a sensação que não 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 25.09.2016 

 

Marisa Dolores, Marina Martins & Inês Carvalha 6 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

conseguem controlar o que os rodeia. Assim, segundo Mirabel-Sarron & Vera (1995) deve o 

terapeuta: 

1) Mostrar-lhe que é fiável: não deixando o cliente à espera e chegando atrasado sem avisar, 

ou mesmo estando muito tempo sem lhe responder. Evite também causar surpresas e adote um 

comportamento previsível; 

2) Ajude-o a relativizar os factos e os acontecimentos: ao convidar o cliente a experimentar 

determinados acontecimentos e vivências de forma antecipada permite-lhe explorar todas as 

consequências possíveis desses acontecimentos, e a desenvolver as possíveis soluções de resposta 

e reação. Desta forma, o cliente ao antecipar determinado acontecimento, permite-se ser e estar 

menos ansioso acerca de determinado pensamento ou vivência e aprende a relativizar as 

consequências que daí advêm;  

3) Incite-o a elaborar um discurso interior: ao elaborar um discurso interior alternativo o 

cliente aprende a relativizar os seus pensamentos ansiosos e espontâneos e encontra estratégias 

menos dolorosas para vivenciar o que o rodeia.  

Contrariamente a estes procedimentos, e segundo os mesmos autores, não deve o terapeuta: 

4) Deixar-se dominar: os indivíduos ansiosos têm uma tendência tenaz para incutir nas 

pessoas que os rodeiam a necessidade de estar em alerta constante defendendo uma política de 

prevenção muito vincada; 

5) Surpreender um cliente ansioso: independentemente do tipo de surpresa, esta será sempre 

recebida com uma reação ampliada de alerta e desconfiança, podendo provocar alterações 

psicossomáticas adversas ou entrarem em pânico. Assim, deve o terapeuta evitar anunciar 

bruscamente uma notícia, chegar de repente e sem avisar ou mesmo pregar um susto;  

6) Não partilhe os seus problemas com um ansioso: para um indivíduo ansioso os seus 

próprios problemas são enormes. Quando o terapeuta expressa os seus problemas ao cliente está a 

demonstrar que o mundo realmente é angustiante, incerto e perigoso, pois nem o seu terapeuta 

consegue ultrapassar os perigos eminentes que o dia-a-dia detém;  

7) Evite os temas dolorosos: temas como doenças, mortes e acidentes podem ser motivos 

para tirar noites de sono a indivíduos ansiosos pois pensarão sempre que eles serão o próximo, caso 

não tenham os cuidados necessários.  

 

2.2 Personalidades obsessivo-compulsivas 

As características típicas de um indivíduo obsessivo-compulsivo são a obsessão e/ou a 

compulsão.  

As obsessões são ideias, pensamentos ou impulsos que são vivenciados e inadequados, 

sentidos de forma intrusiva e que causam uma acentuada ansiedade e sofrimento. As obsessões 

mais comuns são os pensamentos repetidos de contaminação, de dúvidas repetidas (quanto à 
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execução de determinados atos), a necessidade de organizar as coisas por uma determinada ordem, 

impulsos agressivos ou imagens sexuais (Blaney & Millon, 2008). Estes pensamentos, ideias e 

impulsos são preocupações excessivas sobre problemas da vida real que não correspondem 

necessariamente à sua existência real.  

Já as compulsões são repetições de comportamentos ou atos mentais que têm como objectivo 

a redução da ansiedade ou do sofrimento causado pela ausência de execução de determinada tarefa. 

Por exemplo: um indivíduo que tenha uma obsessão por contaminação irá lavar as mãos 

repetidamente (Blaney & Millon, 2008).  

Quando um indivíduo tem uma personalidade obsessivo-compulsiva este apresenta 

características como: o perfeccionismo sendo exageradamente atento aos pormenores, aos 

processos, à organização é à arrumação do ambiente que o rodeia; a obstinação verificada através 

da teimosia e da insistência para que as coisas sejam feitas segundo as normas e os padrões não 

permitindo uma alternativa; a frieza racional devido à dificuldade em manifestar expressões 

calorosas sendo muitas vezes uma pessoa formal e constrangedora; a dificuldades em tomar 

decisões com medo de errar ou mesmo deter um raciocínio prolongado e exagerado sobre a forma 

como irá solucionar determinado problema; e por fim a presença de um enorme rigor moral sendo 

extremamente consciencioso e escrupuloso (Blaney & Millon, 2008).  

 

2.2.1 Como se relacionar com personalidades obsessivo-compulsivas 

Para Jenike (1992) os indivíduos com POC reconhecem que as suas obsessões e compulsões 

recorrentes são excessivas ou mesmo irracionais e quando tentam resistir a estas compulsões têm 

uma sensação crescente de ansiedade e tensão que frequentemente diminui quando acedem ao 

comportamento compulsivo. Deste modo os terapeutas devem: 

1) Demonstrar que aprecia ordem e rigor: quando o terapeuta demonstra ao cliente que 

aprecia o seu sentido de rigor e organização está a demonstrar-lhe que aceita a sua forma de ser e 

de estar no mundo. Deste modo, o cliente irá futuramente aceitar as intervenções e os comentários 

que o terapeuta fará durante o processo terapêutico.   

2) Respeitar a necessidade de organização do indivíduo portador de POC: as consultas devem 

ser marcadas com antecipação e não devem ser mudadas muito perto da data, pois isto obrigará o 

cliente a organizar-se e a realizar um plano e um agendamento da sua vida com urgência;  

3) As enunciações de ideias e a construção de crenças deve ser feita de forma  precisa e 

quantitativamente: deve-se demonstrar, calmamente, e através de um método ligeiramente 

obsessivo e suportado por números que a forma de atuação e de compulsão de determinado 

comportamento traz mais prejuízos do que benefícios;  
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4) Mostrar-se fiável e previsível: chegar atrasado, não cumprir horários e alterar os planos de 

terapia ou as datas marcadas previamente é uma ótima forma de um terapeuta perder credibilidade 

para com o seu cliente POC;  

5) Demonstrar-lhe os benefícios de não fazer nada: métodos como o relaxamento, a 

participação em atividades coletivas e estar socialmente integrado, é uma forma de se manter 

ocupado e de descomprimir emocionalmente, no entanto não lhe irá permitir ter tanto tempo para 

ceder aos seus desejos de compulsão;  

6) Dê-lhe tarefas em que demonstre que a sua Obsessão-Compulsão se pode tornar útil: 

empregos como contabilista, controlo de qualidade, verificação de processos, podem ser uma boa 

recomendação de atividade profissional. Outras atividades que podem ser recomendadas devem 

incluir a necessidade de colocar coisas numa certa ordem e com exatidão.  

Contrariamente às indicações acima mencionadas, Jenike (1992) menciona que existem três 

tipos de atitudes que o terapeuta deve evitar, sendo elas:  

7) Não deve ironizar, diminuir ou desvalorizar as manias dos POC: apesar de existirem 

comportamentos que possam parecer surreais e desproporcionados, até para um POC, não se deve 

ironizar, ou utilizar metáforas que ridicularizem ou diminuam o comportamento compulsivo ou o 

pensamento obsessivo que o cliente tem. Também não devem os seus comportamentos ser 

desvalorizados ou desacreditados pois os indivíduos que detêm POC reconhecem a gravidade da 

sua problemática.   

 

2.3 Personalidades dependentes 

Morey (1988) refere que todos os seres humanos têm tendência para a dependência no 

entanto, esta pode-se tornar patológica quando representa consequências nefastas para o indivíduo. 

Este autor realizou um estudo onde conclui que entre 25 a 50% das pessoas que recorriam a 

psicólogos, psicoterapeutas e psiquiatras na década de 80 do Séc. XX apresentavam traços de 

personalidade dependente, embora, esta taxa seja apenas representativa de 2,5% da população 

mundial, na sua maioria mulheres.  

Os indivíduos com personalidade dependente têm duas convicções profundamente 

enraizadas que caracterizam a sua personalidade. A primeira convicção destas pessoas é que não 

conseguirão atingir nada de valor na vida se estiverem sozinhas, e a segunda é que os outros serão 

sempre mais fortes do que elas logo podem ajudá-las a alcançar os seus objectivo, mas para que 

isso aconteça terão que agradar-lhes sempre. Isto irá provocar-lhes uma incongruência profunda, 

podendo ir, inclusive, contra os seus próprios valores. Mesmo quando são corrigidos ou 

repreendidos e sentem que perdem o seu valor, submetem-se rapidamente às ordens dos outros 

para que possam ser novamente aceites e protegidos. Assim, os indivíduos com personalidade 

dependente irão procurar nos outros a sua ajuda e o seu apoio, sendo a sua imagem a construída 

pelos outros e por aquilo que os outros pensam de si (Reich, Noyes, & Troughton, 1987).  
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Estes indivíduos têm uma forte necessidade em se sentirem cuidados e protegidos pelos 

outros, e sendo quase incapazes de ser autónomos, frequentemente sentem-se sós e vulneráveis. 

Com uma grande dificuldade em tomar decisões sozinhos, procuram constantemente segundas 

opiniões e conselhos das pessoas que os rodeiam e quando surgem divergências de opiniões, 

facilmente abdicam da sua opinião e da sua forma de pensar para aceitar a visão dos outros. Desta 

forma, surge um caos interior e uma enorme angústia, com o desenvolvimento de uma autoestima 

baixa. Por este motivo procura constantemente alguém que o possa apoiar, proteger e garantir-lhe 

segurança, e quando esta relação acaba, procura imediatamente outra pessoa que lhe garanta o que 

necessita. Deste modo, as suas relações parecem começar e terminar muito rapidamente o que 

contribui para que se sinta mais triste e menos confiante em si (Reich, Noyes, & Troughton, 1987).  

 

2.3.1 Como se relacionar com personalidades dependentes 

Segundo Reich, Noyes, & Troughton (1987) quando um terapeuta está em consultório com 

indivíduos com personalidades dependentes, este deve:  

1) Reforçar as iniciativas tomadas pelo cliente e não os seus sucessos: deste modo, ajuda o 

seu cliente a banalizar os seus fracassos e reforça a sua independência para iniciar projetos novos 

com mais autoconfiança; 

2) Se o cliente pedir um conselho, pergunte-lhe primeiro a sua opinião pessoal antes de 

responder; 

3) Durante a consulta pode falar-lhe de experiências suas onde surgiram dúvidas e fraquezas, 

pedindo-lhe a sua opinião: este tipo de atitude adotada pelo terapeuta irá permitir ao seu cliente 

deixar de ver os outros como perfeitos e superiores a si ajuda-o a sair do seu eterno papel de pedinte 

e permanente aconselhado, aumentando a sua autoestima e autoconfiança;  

4) Incentive-o a multiplicar as suas atividades e a suas ocasiões de encontros e trocas: 

promovendo a autonomia, reduzindo o medo de abandono e aumentando a capacidade para se 

relacionar com as suas emoções;  

5) Transmita-lhe que ele pode fazer as coisas sem que daí advenha necessariamente um 

fracasso ou uma rejeição: permita-lhe desenvolver a sua assertividade em substituição dos seus 

comportamentos mais passivos com exploração dos recursos e interesses pessoais. 

Os mesmos autores (Reich, Noyes, & Troughton, 1987) mencionam ainda alguns 

comportamentos ou atitudes que não se deve ter em consulta com clientes com personalidades 

dependentes sendo eles: 

6) Não deve tomar uma decisão pelo seu cliente, mesmo que ele lhe peça insistentemente; 

7) Não deve criticar de forma agressiva os seus fracassos: deve pelo contrário desvalorizar 

estes fracassos quando os mesmos não são significativos na vida da pessoa; 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 25.09.2016 

 

Marisa Dolores, Marina Martins & Inês Carvalha 10 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

8) Não deve aceitar prendas ou outras formas de agradecimento: evitando assim, que o cliente 

pague o preço da sua dependência e o tente agradar; 

9) Não aceite que o cliente recorra a si sempre que necessita com antecipação de marcação 

de consultas para lhe pedir opiniões ou definir tomadas de decisões importantes.  

 

 

2.4 Personalidades evitantes 

A perturbação evitante da personalidade consiste num padrão global de ansiedade social onde 

o indivíduo receia expor-se ao julgamento alheio e detém um medo permanente de ser rejeitados. 

Estas pessoas evitam situações pessoais, profissionais e socias com medo de serem criticadas ou 

desaprovadas, a sua sensibilidade é elevada e reagem intensamente a indícios subtis que sejam 

sugestivos de troça ou gozo. As suas relações interpessoais são escolhidas meticulosamente e têm 

dificuldade em criar novas relações pois sentem-se inadequadas e possuem baixa autoestima. Com 

medo de ser rejeitados, gozados ou diminuídos pelos outros, estes indivíduos tendem a ser tímidos, 

calados, inibidos, “invisíveis” e desvalorizam os seus êxitos e as suas capacidades, podendo até 

rejeitar ofertas de promoção no trabalho com receio que os seus colegas critiquem o seu lugar e as 

suas novas responsabilidades, ou mesmo devido ao lugar de destaque que este faculta, não lhes 

permitindo ficar na sombra. Quanto às suas relações íntimas, o indivíduo que detém uma 

personalidade evitante, não se relaciona com qualquer pessoa e de forma desprendida, mas apenas 

se permite manter uma relação mais afectiva e próxima com alguém quando tem a garantia que o 

outro demonstra uma indulgência incondicional para com ele (Pilkonis, 1988).     

 

2.4.1 Como se relacionar com personalidades evitantes 

Para André & Légeron (2003), uma forma plausível de trabalhar com indivíduos com 

personalidades evitantes assenta em:  

1) Propor-lhe objectivo com um grau de dificuldade progressivo: sendo uma personalidade 

com perturbação ligada à ansiedade a melhor maneira de a reduzir é confrontar progressivamente 

a pessoa com as situações que receia (ex.: saídas em pequenos grupos); 

2) Mostrar-lhe que a opinião dele é importante: expressando ao cliente que espera dele não 

um eco da sua resposta, mas sim a sua própria opinião. Está é uma forma de o ajudar a ter mais 

autoestima e autoconfiança, sentindo-se seguro de si mesmo e capaz de ter uma opinião valorosa; 

3) Demonstrar que apesar de não concordar com as suas ideias que as aceita e respeita: as 

personalidades evitantes têm tendência para pensar que quando contradizem alguém que irão 

despertar um conflito e que cairão no ridículo. Assim, quando não concordar com uma opinião ou 

comentário proferido por um indivíduo com personalidade evitante, evite contradizê-lo 

imediatamente adotando a estratégia de mencionar que a opinião que ele lhe deu o fez pensar e não 
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criticando as unidades de sentido que desaprova, apoie aquelas que lhe agradam. Caso seja 

necessário mesmo contradizer um pedido ou um comentário feito, antes de o fazer, deve agradecer 

o facto de este lhe ter dado a sua opinião e expressar os seus pensamentos e sentimentos. 

Já as atitudes a evitar, assentam, segundo André & Légeron (2003), em: 

4) Não deve ironizar o seu comportamento evitante perante as situações: até um sentido de 

humor bem-intencionado pode ser mal interpretado por uma personalidade evitante que se sente 

inferior aos outros; 

5) Não deve apoiar as suas tomadas de decisão sempre que o indivíduo com personalidade 

evitante se sacrifique na realização de tarefas desagradáveis ou ingratas.  

 

2.5 Personalidades histriónicas 

Um indivíduo com uma personalidade histriónica vivencia de forma intensa e teatral tudo o 

que o rodeia, onde o palco da vida é o melhor local para serem mais dramáticos, mais ciumentos, 

terem mais inveja, mais mágoa, mais tristeza, mais euforia. Todos os seus sentimentos são 

exuberantes, todos os seus sintomas são sentidos de forma intensa e a sua sensibilidade está sempre 

no auge. A sua intenção é estarem sempre no centro das atenções e sentem-se desconsiderados se 

tal não ocorrer. Para tal não hesitam em ser sexualmente provocantes ou sedutores mesmo com 

aqueles por quem não têm um interesse sexual, podendo estender-se a uma ampla rede de 

relacionamentos sociais, ocupacionais e profissionais. Embora as suas expressões emocionais 

sejam intensas, estas apresentam rápidas mudanças, indo desde a gargalhada ao choro compulsivo. 

Este comportamento pode levar a acusações de fingimento (Pfohl, 1995). 

Estes indivíduos empenham-se grandemente para impressionar os outros investindo tempo, 

dinheiro e energia na sua aparência física e na sua indumentária. Também o seu discurso é 

elaborado, cuidado e com um carácter impressionista, e embora expressem as suas convicções de 

forma dramática e apelativa, o seu conteúdo é vago e desprovido de detalhes, com um 

embasamento vago e difuso (ex.: pode dizer que determinado espetáculo foi fascinante porém não 

consegue oferecer exemplos específicos de qualidades que confirmem a sua opinião) (Pfohl, 1995).  

Deste modo, os indivíduos com personalidade histriónica, porque estão sempre em 

autodramatização e com uma tendência para a catastrofização dos problemas, encontram-se num 

estado impulsivo em busca de atenção do outro, ficam frequentemente com elevados níveis de 

ansiedade, e com medo da rejeição dos outros e do abandono, sentindo-se incompreendidos e, 

carentes, com necessidade de aprovação constante, com um pensamento dicotómico e com 

somatização às respostas a problemas. Nos homens com personalidade histriónica a agressividade 

e a intimidação pode ser uma forma de chamar atenção dos outros (Pfohl, 1995).  
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2.5.1 Como se relacionar com personalidades histriónicas 

Gabbard (1994) refere que em consultório um terapeuta deve estar preparado e agir da 

seguinte forma: 

1) Permitir moderadamente os excessos e as dramatizações: ao reconhecer que as oscilações 

de humor e os excessos de dramatizações fazem parte deste tipo de personalidade, e ao demonstrar 

ao cliente que o aceita desta forma, está a permitir ao cliente a desconstrução da sua teatralidade e 

a diminuir a rotatividade de colocação de máscaras emotivas que ele apresenta como 

comportamento defensivo e manipulador; 

2) Mostrar interesse cada vez que o cliente demonstra um comportamento normal: reforça, 

assim, o seu estado autêntico e permite ao cliente o despejar de sentimentos de insegurança e medo 

de rejeição e abandono que sentia quando não interpretava um papel.  

Contrariamente aos comportamentos de aceitação e de respeito, também Gabbard (1994) 

menciona algumas atitudes que os terapeutas e psicólogos não devem ter ou permitir ao seu cliente 

ter em consultório, sendo elas: 

3) Não deve o terapeuta deixar-se comover ou seduzir pelos seus comportamentos de 

sedução: um indivíduo com personalidade histriónica está disposto a tudo para captar a atenção 

dos outros e ser aceite, por esse motivo terá tendência para sexualizar a relação mesmo em 

consultório terapêutico; 

4) Não se deixe sensibilizar em demasia: as grandes demonstrações de emotividade, o seu 

comportamento frágil e desprotegido podem despertar no terapeuta sentimentos de paternalismo e 

comportamentos protetores, no entanto deve-se evitar esta aproximação e não perder a capacidade 

de se distanciar, caso contrário não conseguirá ajudar o cliente.  

 

2.6 Personalidades borderline 

Tal como as personalidades histriónicas, as personalidades borderline também se 

caracterizem pela chamada de atenção, comportamento manipulador e rápidas oscilações 

emocionais, no entanto, indivíduos com personalidade borderline apresentam comportamentos 

autodestrutivos, términus repentinos de relacionamentos íntimos, sentimentos de vazio e uma 

perturbação na sua própria identidade. O padrão global de instabilidade emocional e a existência 

reduzida de um controlo da sua impulsividade afetam as suas relações com os outros assim como 

a imagem que têm de si, e como resultado destas especificidades na sua maneira de pensar, agir, 

sentir e comportar-se, o indivíduo com personalidade borderline irá sentir um grande desconforto 

e um sofrimento intenso devido à desorganização e caos em que a sua vida de desenrola, desprovida 

de sentido ou objectivo (Wasson & Linehan, 1993).  
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Devido à sua instabilidade emocional é frequente sentirem-se angustiados, irritados, apáticos 

ou mesmo eufóricos e cheios de energia de forma repentina e sem justificação. As suas relações 

com o sexo oposto são muito fugazes e consequentemente numerosas pois, ao mesmo tempo que 

desejam incessantemente ter uma relação próxima e apaixonada sentindo-se seguros e cuidados, o 

medo que têm em ser abandonados, traídos ou mesmo quando se sentem negligenciados pelo outro, 

faz despertar em si sentimentos de zanga, explosões de raiva e episódios violentos difíceis de 

controlar. Sendo incapazes de lidar com a dor da rejeição e do abandono e devido à dificuldade em 

encontrar estabilidade emocional estes indivíduos sentem culpa e oscilam entre momentos de 

ansiedade e momentos de depressão. Desta forma podem-se verificar comportamentos autolesivos 

tais como cortes, queimaduras, ou mesmo tentativas de suicídio (Wasson & Linehan, 1993).  

Também devido à sua necessidade de procura incessante de vivenciar emoções fortes, têm 

tendência a abuso de substâncias nocivas ao organismo, a ter comportamentos sexuais de risco, 

gastos financeiros excessivos e uma condução imprudente e arriscada (Wasson & Linehan, 1993). 

 

2.6.1 Como se relacionar com personalidades borderline 

Wasson & Linehan (1993) referem que a melhor forma de estabelecer uma relação 

terapêutica com indivíduos com perturbação borderline é promover um ambiente onde estes se 

sintam seguros e compreendidos devendo o terapeuta:  

1) Ser congruente com o seu comportamento e manter uma relação linear sem oscilações de 

humor ou divergências de opiniões diminuindo o caos relacional e aumentando as competências 

de eficácia interpessoal quando surjam situações de conflito; 

2) Permitir que o cliente aumente a sua consciência sobre os seus padrões de pensamento, 

comportamento e emoção que sinta que não são adaptativos, construindo desta forma, novas 

formas de pensar, agir e sentir mais satisfatórias; 

3) Promover competências de regulação das emoções, controlo da raiva e de mudanças 

repentinas de humor no seu cliente, ajudando-o a desenvolver competências de controlo dos 

impulsos, de tolerância de mal-estar e de consciencialização; 

4) Ajudar a desenvolver e estimular a reconstrução de uma autoimagem mais coesa, 

diminuindo a confusão sentida. 

 

2.7 Personalidades narcisistas 

O narcisismo é uma condição natural no ser humano e é fundamental para o seu amor-próprio 

e para a sua autoestima. Gostar de si mesmo e cuidar-se é fundamental para o seu bem-estar 

emocional. No entanto, quando este amor-próprio é em excesso torna-se nocivo para o indivíduo, 

para as suas relações sociais e para os que o rodeiam (Beck, et al., 2001).  
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Excentricidade, imaturidade, forte egocentrismo, necessidade de admiração, atitudes de 

grandiosidade, grande autoritarismo, elevada vaidade, exibicionismo e pretensão a privilégios, são 

características presentes em indivíduos com personalidade narcisista. Estas pessoas procuram, 

sistematicamente o reconhecimento e a valorização dos outros sobrevalorizando as suas 

capacidades e exagerando as suas realizações. Ao mesmo que tempo que sobrevaloriza os seus 

feitos e a sua pessoa com um sentimento de ser excecional, fora do comum e de merecer mais do 

que os outros, estes indivíduos têm uma autoestima muito frágil e receiam que os outros os avaliem 

de forma negativa, sendo uma das formas de se defenderem destes comentários o desprezo e a 

desvalorização das suas opiniões. Assim, o narcisismo é um mecanismo compensatório aquando 

de uma crença de desvalorização e fragilidade interna adstrita a crenças de inferioridade, 

impotência e insignificância (Beck, et al., 2001).   

Apesar de aparentar alguma dificuldade em identificar os sentimentos dos outros e em 

colocar-se no seu lugar ou em validar as suas experiências, existe o desejo de ser admirado pelos 

outros e reconhecido. Frequentemente estes indivíduos aparentam uma imagem de presunção e 

arrogância sendo as suas relações interpessoais desprovidas de empatia e sensibilidade pois quando 

reconhecem ou identificam pessoas muito sensíveis tendem a vê-las com indivíduos fracos e 

vulneráveis, tornando-se assim mais susceptíveis às críticas alheias e ao afastamento das pessoas 

de si. Se por um lado não compreende este afastamento, por outro lado também não lhe interessa 

nem lhe atribui importância pois tem receio de continuar a ser desvalorizado pelas pessoas que o 

rodeiam (Beck, et al., 2001).  

 

2.7.1 Como se relacionar com personalidades narcisistas 

Otto Kernberg (1997), no seu livro La personnalité narcissique desenvolve uma conceção 

particular de diagnóstico e tratamento dos seus pacientes, dando estratégias e conselhos sobre as 

melhores formas de manusear as personalidades narcísicas pelas terapeutas em consultório, sendo 

estas: 

1) O terapeuta deve ser sincero quando pretender demonstrar uma atitude de aprovação: se o 

cliente pretender manter uma boa relação com um indivíduo com personalidade narcisista deve ser 

sincero sempre que pretender felicitar ou elogiar o seu cliente, pois sendo os narcisistas exímios 

na arte de quererem ser admirados, eles sabem perfeitamente distinguir um elogio sincero de um 

comentário mais banal e desprovido de intencionalidade; 

2) O terapeuta deve ser o mediador entre o narcisista e o mundo: quando um indivíduo conta 

ao seu terapeuta a sua visão e a sua compreensão das atitudes inferiores dos outros, o terapeuta 

deve explicar-lhe o sentido das reacções dos outros, sensibilizando-o; 

3) Deve o terapeuta respeitar escrupulosamente as regras de boa educação: quando um 

indivíduo com personalidade narcisista se depara com alguém que não cumpre os seus padrões 

tende a considera-lo inferior e a não valorizar os seus conhecimentos e as suas práticas terapêuticas; 
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4) Deve o terapeuta ser discreto em relação aos seus próprios sucessos e privilégios: não 

dando oportunidade ao seu cliente para se comparar com ele e rivalizar pois como ele pensa que 

merece mais do que os outros, os privilégios e as conquistas do terapeuta dar-lhe-ão a sensação de 

uma injustiça e despertará nele inveja – correndo o risco se nunca mais aparecer no consultório.  

Também Kernberg (1997) refere alguns comportamentos que o terapeuta deve evitar sendo 

eles: 

5) Não fazer oposição sistemática: quando um indivíduo com personalidade narcisista sente 

que alguém se está a opor às suas ideias e o contraria sistematicamente, ele achará este 

comportamento injusto, escandaloso, desprovido de razão e tenderá a tornar o outro que o enfrenta 

como um inimigo a dominar. Assim, a melhor estratégia é fazer-lhe elogios, reconhecer os seus 

sucessos e criara uma margem de segurança que que lhe permita fazer críticas construtivas e criar 

oportunidade de novas crenças;    

6) Ser vigilante e estar atento às tentativas de manipulação: deve o terapeuta não se fascinar 

pelos seus comportamentos sedutores, pelas suas palavras elogiosas ou mesmo por discursos que 

expressam proximidade entre ambos (ex.: “estamos no mesmo barco…”) ou sentimentos de 

culpabilidade e medo (ex.: “depois de tudo o que eu fiz por si” ou “tenha cuidado se…”). O 

terapeuta não conseguirá ajudar o seu cliente se se deixar manipular ou aderir ao ponto de vista; 

7) Não deve esperar reciprocidade do seu cliente nem mencionar que este deveria ser grato 

por algo que os outros lhe fizeram. 

 

2.8 Personalidades paranoides 

Segundo os evolucionistas, alguns tipos de personalidade foram passando de geração em 

geração através de uma seleção genética pois são um marco importante na sobrevivência dos 

indivíduos, tal como os traços de paranoia em algumas personalidades. A desconfiança permite 

aos indivíduos, estarem em vigilância constante e não serem apanhados de surpresa evitando 

armadilhas, logo aumentam as probabilidades de sobrevivência. Mas quando a desconfiança e a 

inflexibilidade se tornam excessivas, este facto pode causar delírios de perseguição e transformar-

se em doença psicopatológica (Holmes, 1997).   

Os indivíduos com personalidade paranoide detêm um padrão elevado de desconfiança e 

acreditam que os outros e os seus motivos têm sempre alguma intencionalidade malévola. Estas 

pessoas acreditam que os outros estão em constante conspiração contra elas e sempre que lhe 

acontece algo de menos bom, este acontecimento foi criado pelos que o rodeiam. As suas 

desconfianças excessivas e a sua hostilidade no tratamento para com os outros verificam-se 

frequentemente pela presença de discussões agressivas, queixas recorrentes ou através de um 

afastamento hostil e silencioso. Devido ao seu estado de hípervigilância que lhe permite controlar 

as ameaça e armadilhas criadas pelos outros, eles aparentam comportar-se de maneira reservada e 
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distante não expressando sentimentos. Esta indiferença afetiva está acompanhada e expressões 

hostis, obstinadas e sarcásticas com um pensamento racional e objectivo (Holmes, 1997).  

Já que estes indivíduos não conseguem confiar nos outros, têm uma necessidade excessiva 

de serem autossuficientes e com um forte sentido de autonomia, detendo um forte controlo sobre 

as pessoas que o rodeiam com o objectivo de preverem as suas “jogadas” contra si. Quando 

verificam que alguém intentou contra si (podendo apenas ser um engano genuíno cometido por 

outra pessoa), estes indivíduos não hesitam em cometer represálias desmedidas contra os que o 

enganaram sentindo-se profundamente ofendidos e reagindo com raiva, e quando alguém se 

disponibiliza para os ajudar, estes sentem que a ajuda apenas é facultada como uma forma de os 

criticarem por não fazerem as coisas bem ou atempadamente (Holmes, 1997).  

Nas suas relações de intimidade, ou com os seus cônjuges, têm elevadas dúvidas 

injustificadas quanto à fidelidade do seu companheiro/a podendo adotar comportamentos de stalker 

controlando e verificando de forma insistente e obsessiva todos os aspetos da vida do seu cônjuge 

(Dalgalarrondo, 2008).   

Atraídos pelas formulações simplistas do mundo evitam situações complexas e ambíguas e 

frequentemente são reconhecidos por “fanáticos” e pertencem a grupos estritamente fechados com 

outas pessoas que partilham do seu sistema de crenças paranoides sobre determinado tema 

(Dalgalarrondo, 2008).  

 

2.8.1 Como se relacionar com personalidades paranoides 

André & Légeron (2003) mencionam que a melhor forma de se relacionar com uma 

personalidade paranoide é seguir seis condições: 

1) Exprima claramente as suas razões e as suas intenções: devido à sua tendência para 

desconfiar dos outros e das suas intenções, a melhor maneira de comunicar com estas pessoas é de 

forma direta, sem equívocos e ambiguidades;  

2) Respeite escrupulosamente as regras: qualquer tipo de erro cometido com alguém que tem 

personalidade paranoide, pode ser interpretado por esta como forma de gozo, falta de respeito ou 

desprezo. Assim, não deve fazer esperar estes indivíduos, deve ser cordialmente educado, sem 

exagerar nas emoções e nas expressões elogiosas; 

3) Mantenha um contacto regular com ele: as datas de marcação de consultas devem ser feitas 

pelo próprio, pois se o tempo for sugerido pelo terapeuta, o indivíduo com personalidade paranoide 

poderá pensar que o terapeuta o estará a evitar ou a controlar devido a uma conspiração feita com 

outra pessoa; 

4) Faça referência às leis e aos regulamentos: as regras, normas e regulamentos existentes 

devem ser escrupulosamente seguidos. Quando tal não acontece, o paranoide suspeitará que o quer 

enganar; 
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5) O terapeuta deve prevenir comportamentos violentos no seu cliente: o terapeuta deve 

ajudar o seu cliente a não se sentir humilhado, ajudando-o a manter o seu controlo quando algum 

comportamento de outrem incomodar este indivíduo com personalidade paranoide, encorajando-o 

a verbalizar o que pensa e o que sente sem que tenha que recorrer a atos de violência ou a planos 

de vingança futuros (Felthous, 1984);  

Contrariamente às seis condições apresentadas anteriormente é impreterível não cometer os 

seguintes erros quando de uma relação terapêutica com um indivíduo que possua uma 

personalidade paranoica: 

6) Não se recuse a esclarecer os equívocos: os equívocos são um foco para um paranóide 

criar a ideia de que o estão a enganar mais uma vez;  

7) Não ataque a imagem que ele tem dele mesmo: quando sente que deve chamar a atenção 

de um paranoide ou mesmo quando tem de intervir quanto a um comportamento seu, deve sim, 

focar-se nesse comportamento ou nas palavras proferidas por ele e não na sua pessoa (ex.: “as suas 

reivindicações não me parecem plausíveis ou bem fundamentadas” em vez de “ o senhor é 

intransigente”); 

8) Não se deve o terapeuta colocar numa posição vulnerável; 

9) Não comente nada dele ou das suas consultas com outras pessoas ou com ele mesmo: 

mesmo que durante a sessão terapêutica dê exemplos de outras pessoas, amigos ou conhecidos para 

ilustrar ou complementar um pensamento, o paranóide achará que no futuro o terapeuta fará o 

mesmo acerca de si e da sua história com outros clientes em sessões terapêuticas; 

10) Não discuta política, religião ou assuntos ligados a desporto ou outras modalidades: trocar 

opiniões sobre temas que obrigam a dividir opiniões, e não existindo a certeza de que pertencem 

aos mesmos partidos, clubes ou religiões, não partilhe ou permita a existência de discussões ou 

troca de ideias sobre estes temas. Limite-se apenas a ouvir a sua opinião e não o confronte com os 

seus idealismos.  

 

2.9 Personalidades esquizóides 

As personalidades esquizóides não são esquizofrénicas! A esquizofrenia não é um tipo de 

personalidade mas sim uma doença.  

Os indivíduos com personalidade esquizóide apresentam-se frequentemente impassíveis, 

desligados do mundo, têm poucos amigos chegados e os seus contactos mais regulares são apenas 

com pessoas do seu círculo familiar, não permitindo que pessoas de fora se aproximem. Também 

a sua tendência para elaborarem tarefas e realizarem atividades sozinhos é muito elevada (Wasson 

& Linehan, 1993).  

Os indivíduos portadores de uma personalidade esquizóide sentem-se frequentemente 

sozinhos e incompreendidos o que reforça a sua tendência para o isolamento social e a consequente 
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desadaptação a regras sociais e interações grupais. Os seus traços rígidos, excêntricos e 

inadequados impedem-nos de se adaptar às mudanças e normalmente apresentam-se como pessoas 

desinteressantes, desinteressadas, inconstantes e incoerentes na realização das suas tarefas diárias 

e na manutenção dos seus contactos sociais. Também o seu interesse por estarem ligadas 

intimamente a alguém é quase nulo. E ao contrário das pessoas paranóides que desconfiam e 

rejeitam as pessoas que as criticam ficando enfurecidas, os indivíduos com personalidades 

esquizóides são indiferentes aos comentários alheios e às críticas formuladas pelos outros que os 

rodeiam (Wasson & Linehan, 1993).  

 

2.9.1 Como se relacionar com personalidades esquizóides 

Para André & Légeron (2003) um terapeuta deve: 

1) Respeitar a necessidade de solidão e silêncio do seu cliente: se em consultório este cliente 

nada disser, deve apenas respeitar o seu silêncio sem o forçar a responder a questões suas, 

proporcionando-lhe, desta forma, uma relação de confiança fortalecida e centrada no cliente;  

2) Escutar o seu mundo interior: quando um indivíduo com personalidade esquizóide 

abandona o seu silêncio e o seu canto solitário e começa a falar, este sentir-se-á compreendido e 

aceite se apenas for escutado. O diálogo deve ser feito sempre que este incite o terapeuta a dialogar 

sem se sentir forçado.  

3) Não o force a experimentar (nem exija) a expressão de emoções fortes. 

 

2.10 Personalidades depressivas 

Não estando vincadamente associadas à distimia ou mesmo associadas a episódios 

depressivos major, as personalidades depressivas apresentam crenças e comportamentos que 

incluem sentimentos persistentes e invasivos de abatimento, tristeza, desânimo, falta de alegria e 

infelicidade (Phillips, 1990). 

Esses indivíduos tendem a ser introvertidos, passivos, inseguros, demasiadamente sérios, 

incapazes de relaxar, não possuem senso de humor e preferem seguir os outros ao invés de 

assumirem o comando. O seu pessimismo constante leva-os a olhar sempre para a vida e para os 

seus acontecimentos como algo contraproducente valorizando excessivamente o aspeto negativo 

destes acontecimentos contrariamente aos aspetos positivos. Acham que não merecem divertir-se 

ou ser felizes e sentem pouco prazer em atividades ou situações habitualmente consideradas 

agradáveis (anedonia). Têm também sentimentos de autodesvalorização, inaptidão e culpabilização 

pelos seus fracassos e pelas suas incapacidades. Deste modo, a sua autoestima é baixa e a sua 

insegurança elevada, particularmente quando focados nos seus sentimentos de inadaptação 

(Phillips, 1990).  
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Os indivíduos com personalidade depressiva nem sempre procuram um tratamento médico 

ou psicológico pois não encaram o seu estado como uma “doença” e pensam simplesmente que se 

trata de uma questão de carácter, acreditando que a medicina ou a psicologia nada podem fazer por 

si ou pelo seu bem-estar e que este depende apenas da sua vontade, pois embora se possam sentir 

mal, inseguros, tristes e abatidos, basta querer e obrigarem-se a mexer para que as coisas possam 

melhorar (André & Légeron, 2003). Também consideram que este seu estado depressivo lhes traz 

alguns benefícios pois têm consciência que são valorizados pelos outros como alguém que se 

esforça apesar do seu estado depressivo e acrescida a esta valorização, alguns indivíduos 

depressivos aproveitam a atenção aumentada e os cuidados que os seus familiares têm para consigo 

(André & Légeron, 2003).   

 

2.10.1 Como se relacionar com personalidades depressivas 

As melhores estratégias para se relacionar com pessoas que detêm personalidades depressivas 

incluem, segundo André & Légeron (2003): 

1) Direcionar a visão do seu cliente para os aspetos positivos dos acontecimentos 

vivenciados: uma personalidade depressiva, perante qualquer situação tem sempre tendência para 

ver o aspeto negativo. Assim, deve o terapeuta reformular o pensamento do seu cliente dando 

importância ao seu ponto de vista e posteriormente complementar esta resposta reformulada com 

uma pergunta positivista o que lhe permitirá uma visão mais equilibrada (ex.: “menciona ser 

stressante e trabalhoso essa atividade, mas não será também interessante aprender uma nova técnica 

na execução de tarefas?”); 

2) Mostrar-lhe a sua consideração: detendo os indivíduos de personalidade depressiva uma 

autoestima baixa e sentimentos de insegurança, estes ficarão agradavelmente surpreendidos. Os 

elogios feitos devem ser muito preciso e direcionados não para o cliente mas sim para os seus 

comportamentos ou maneiras de pensar; 

3) Nunca lhe dar lições de moral: as personalidades depressivas sentem uma culpa profunda 

por serem como são, e uma atitude moralista em nada contribuirá para ajudar; 

4) Não o aconselhar a animar-se e a divertir-se: um indivíduo que detém sentimentos de 

abatimento, tristeza, desânimo, falta de alegria e infelicidade acha que não consegue estar de outra 

forma sem sentir culpa. Quando alguém os aconselha a animarem-se e a saberem aproveitar os 

pequenos momentos de felicidade que a vida tem para dar, estes sentem-se rejeitados, 

incompreendidos e desvalorizados.  
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3. CONCLUSÃO  

 

Um dos primeiros a tentar definir a personalidade foi Hipócrates no Séc. IV AC acreditando 

que esta residia nos fluidos corporais, e ao longo da história vários foram os autores que tentaria 

definir a personalidade das pessoas associando-a a características físicas ou outras.  

Posteriormente foram elaborados testes de personalidade tais como o 16PF ou o MMPI 

constituídos por perguntas de escolha múltipla e convertidos em escalas, onde o próprio indivíduo 

responde às questões. Estes testes de personalidade visam a avaliação de personalidades e a 

definição dos traços mais característicos de cada uma.  

A personalidade é um dos conceitos mais difíceis de descrever e de definir num individuo 

sendo a mesma a sua essência e determinada multidisciplinarmente. Sendo composta pelos seus 

aspetos cognitivos, afetivos e sentimentais, é a personalidade que dá a identidade ao individuo e é 

através dela que cada um de nós se expressa como pessoa. Quando os traços de personalidade são 

demasiadamente vincados e as suas variações extremas causam prejuízos no funcionamento do 

indivíduo com uma má adaptação social e um sofrimento subjetivo, estes podem ser característicos 

de uma perturbação de personalidade ou “simplesmente” de uma personalidade difícil. Para os 

psicólogos a identificação de alguns tipos de personalidade irão ajudar a compreender melhor o 

seu cliente e a adaptar-se a este em consultório.  

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (1996) existe um conjunto de personalidades 

que se torna mais comum a sua presença em consultório psiquiátricos e de psicólogos ou 

psicoterapeutas com o objectivo de pedir ajuda para colmatar o sofrimento interior que estes 

indivíduos têm. As personalidades aqui representadas são as ansiosas generalizadas, Perturbações 

obsessivo-compulsivas, personalidades dependentes, evitantes, histriónicas, narcísicas, borderline, 

paranóide, esquizóide, e personalidades depressivas.   

Para Rogers (2005 [1942]), a relação e a sua importância entre o terapeuta e o cliente é um 

dos fatores de sucesso para que ocorra a mudança durante uma intervenção e para que tal 

acontecimento de mudança ocorra, deve o terapeuta ser autêntico, posicionar-se de modo positivo 

e ser desprovido de avaliações ou julgamentos para com o outro, manifestando sempre um elevado 

grau de empatia. Mas para os clientes que apresentam traços característicos de personalidades 

difíceis devem ainda, ser tomadas algumas considerações, atendendo à especificidade de cada 

personalidade. 

Com indivíduos portadores de personalidades difíceis, deve o terapeuta (para além das 

estratégias definidas e especificadas anteriormente a serem aplicadas a cada tipo de personalidade), 

compreender os seus medos e as suas apreensões dissimuladas, deve aceitar uma mudança 

progressiva (embora incompleta), e deve ser sempre autêntico e exprimir as suas necessidades e os 

seus limites enquanto terapeuta e enquanto pessoa. Contrariamente, não deve querer mudar a visão 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 25.09.2016 

 

Marisa Dolores, Marina Martins & Inês Carvalha 21 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

que o cliente tem do mundo, não deve fazer juízos de valor ou críticas, não deve exigir que o seu 

cliente mude rapidamente, ou mesmo tolerar ou entrar em jogos de manipulação que os clientes 

possam criar. 
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