BATERIA FATORIAL DE PERSONALIDADE (BFP): RELATO
DE EXPERIENCIA

Os testes psicológicos são instrumentos de avaliação ou mensuração de
características psicológicas, constituindo- se um método ou uma técnica de uso
privativo do psicólogo, em decorrência do que dispõe o § 1° do art. 13 da lei no
4.119/62. (Resolução CFP 002/2003). A Bateria Fatorial da Personalidade (BFP) é
um teste psicológico com base no modelo dos cinco grandes fatores da
personalidade que inclui as seguintes dimensões: Extroversão, Socialização,
Realização, Neuroticismo e Abertura às novas experiências. Esse instrumento
possui 126 itens, foi desenvolvido no Brasil considerando a linguagem falada no
país e as diversidades regionais. Temos como objetivo descrever os aspectos
relacionados às dimensões do BFP, qual tivemos acesso na disciplina de
Psicometria do 4° semestre do curso de Psicologia da UFC- Campus Sobral.
Participou, voluntariamente, uma jovem adulta de vinte anos, estudante do curso
de Psicologia da UFC de Sobral. A participante foi comunicada sobre o sigilo e
anonimato das informações. Para aplicação, utilizou-se uma sala de atendimento
do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA). No neuroticismo a participante apresentou
média alta nos escores indicando traços de vulnerabilidade e maior intensidade
nas experiências negativas. A
extroversão apresentou níveis médios, não
possuindo dificuldade e nem facilidade para falar em público. Na dimensão
socialização, apresentou escores baixos. Isso indica a provável indisponibilidade
para com os outros, indiferença e insensibilidade com assuntos indelicados. A
dimensão abertura, verificou-se escores altos, ou seja, há uma possibilidade maior
do sujeito de demonstrar uma postura criativa e curiosa para o mundo. Por fim, a
dimensão realização indicou escores médios, apresentando tendências de não
cumprir regras e possuir uma atitude manipuladora. Essas dimensões são obtidas
a partir do resultado do escore de cada aspecto que são interpretadas
separadamente, para delinear as potências características participante.
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