


Eneagrama
Um mapa para o autoconhecimento



Tipos de personalidades

• Psicose
• Neurose
• Perversão

Freud
Introvertido ou Extrovertido:
• Intuição
• Sensação
• Pensamento
• Sentimento

Jung
• Sanguíneo
• Fleumático
• Cólérico
• Melancólico

Hipócrates



O que é o Eneagrama?

Babilônia
2.500 AC

Atualmente
Vários estudos e

aplicações

Anos 70
Estudos pelo 
psicanalista 

Naranjo

Anos 60
Estudos pelo 

psicólogo 
Omar Ichazo 

1.308
Raymond Lulle
O eneagrama e 
suas paixões

Alexandria
332 AC

Gurdjieff
1920

????? Estudo por psicólogos, psicanalistas e outros.



O que não é:

• Astrologia – não tente relacionar.

• Qual o melhor? Qual o pior tipo no eneagrama?

• Cuidado com o dedo numerador. Procure encontrar apenas o seu tipo.

• Não use o autoconhecimento como muleta. 

• Limita as pessoas????

• Homens e mulheres em cada tipo.

• Possíveis dificuldades na identificação.



Persona – Máscara - Personagem

Quem 
comanda 
quem?

Seu 
Ego

Você



Estrutura e Funcionamento

Subtipos:
• Autopreservação
• Social
• Sexual

Nove grandes grupos:
Cada pessoa pertence a apenas a um grupo 
base, mas pode ter características das asas, 
e ainda tem o subtipo predominante.

Ponto de segurança e estresse:
Cada tipo tem uma reação ao estar seguro 
ou estressado e isso é mostrado pelas 
setas que mostram o caminho de 
integração de cada tipo.

mundoeneagrama.org

EX: 8 com asa 9 do subtipo sexual
Total de 108 tipos







Estrutura e Funcionamento

Desenvolve-se o 
Tipo

Pode-se desenvolver 
uma asa

Fase espontânea 
do tipo

Pode-se desenvolver 
a outra asa

Analisar toda a trajetória na vida, e não apenas o agora



Estrutura e Funcionamento

INDIVIDUAÇÃO
Não Identificado

PATOLOGIA
Totalmente Identificado

Individuo meio saudável

Busca pela integração
e o que se é de verdade, 

autoconhecimento, 
aprendizado.

Está totalmente preso aos 
mecanismos de defesas do ego. Você 

não é, apenas reage. Torna-se um 
estereotipo, caricatura.

Falaremos dos 
estereótipos, 

caricaturas, exagero 
de si mesmo.



Estrutura e Funcionamento
Noves Paixões
Compreendemos melhor a ideia dos Pecados Capitais (também chamados “Paixões”) se
pensarmos na palavra pecado não como algo errado ou ruim, mas sim como a tendência a
“falhar, errar o alvo” de alguma forma. As Paixões representam as noves principais maneiras
de perder o equilíbrio e incorrer em distorções de raciocínio, sentimento e ação.

Riso - Hudson

Todos temos 
esses 

mecanismos, 
qual 

predomina?

Fixações do 
ego – Ferida 

aberta.



Grupos Harmônicos - Consciente

4

8

6

Reativos

Esses tipos reagem emocionalmente aos problemas
e conflitos e têm dificuldade em saber o quanto
confiar nas pessoas. Quando surgem problemas,
eles buscam nos outros uma reação emocional que
reflita sua preocupação. Em caso de conflito, os
tipos reativos querem que as pessoas espelhem seu
próprio estado emocional. “Se isso me perturba,
deveria perturbá-lo”.

Riso - Hudson

Ego 4. “Estou muito magoado, e preciso expressar-me.”

Ego 6. “Sinto-me muito pressionado, e preciso dar vazão a 
um pouco dessa pressão.”

Ego 8. “Estou muito aborrecido com isso e agora vocês 
vão me ouvir.”



Grupos Harmônicos - Consciente

1

3
5

Competência

Todos eles aprenderam a lidar com as dificuldades
colocando de lado os próprios sentimentos e
lutando para ser objetivos, eficientes e
competentes. Eles colocam seus sentimentos e
necessidades subjetivas em segundo plano;
tentam resolver logicamente os problemas e
esperam que todo mundo aja da mesma forma.

Riso - Hudson

Ego 1. “Tenho certeza que podemos resolver isso como 
adultos sensatos e maduros.”

Ego 3. “Há uma ótima solução para isso – precisamos pôr 
mãos à obra.”

Ego 5. “Por trás disso há vários outros problemas – deixe-
me pensar a respeito.”



Grupos Harmônicos - Consciente

2

9

7

Atitude Positiva

[...] Reagem aos obstáculos adotando, na medida
do possível, uma “atitude positiva” reenquadrando
a decepção de alguma maneira favorável. Esses
tipos querem frisar os aspectos mais animadores
da vida e ver o lado bom das coisas: são pessoas
que gostam de levantar o moral e ajudar aos
outros e sentir-se bem porque também querem
continuar bem (“Não tenho nenhum problema”).

Riso - Hudson

Ego 2. “Você tem um problema. Estou aqui para ajudar 
você.”

Ego 7. “Pode ser que haja algum problema, mas comigo 
está tudo bem.”

Ego 9. “Que problema? Não vejo problema algum.”



Tríades ‐ Inconsciente

RAIVA

MEDO EMOÇÕES

Ego 1. Raiva internalizada. Estou sempre certo.
Ego 9. Raiva adormecida, agressão passiva.
Ego 8. Raiva externalizada, facilmente 
mobilizada.

Ego 2. Assume os sentimentos alheios.
Ego 3. Sentimentos suspensos.
Ego 4. Dramatização dos sentimentos.

Ego 5. Tem medo de sentir.
Ego 6. O medo interno é projetado para o ambiente.
Ego 7. O medo é entre opções prazerosas.

Presente - Corpo

Futuro - Racional Passado - Emocionais



Idealização
Sou bom se for...

JUSTO
FORTE

SUPERIOR
Quem é você? – Domingos Cunha



EGO 8 Infância:
Oitos descrevem uma infância combativa, onde os fortes eram respeitados e os 
fracos não. Não era permitido demonstrar fraqueza. Foram crianças boas mas 
os outros se aproveitaram de sua inocência. Lutaram contra sentimentos de 

rejeição e traição.
Deixa-se mover por 

uma por uma 
constante 

necessidade de 
intensidade, controle 

e quantidade.

LUXÚRIA

RAIVA

Características mais fortes:
• São práticos, não pensam muito já vão fazendo.
• Força Física e Poder.
• Separam o mundo em fracos e fortes: testam pessoas.
• Senso próprio de justiça. Proteção é amor.
• Não demonstram fraqueza e não suportam a fraqueza do outro.
• Intensidade, adrenalina por terem fugido da sensibilidade.
• Facilidade em identificar o potencial de cada um e percebe as segundas intenções.
• Podem tornar-se ditadores, controladores e teimosos.
• Lado social intenso mas gosta de ter “momentos” com ele mesmo (Privacidade)
• Não se preocupa com o que os outros pensam. 
• Raiva expressa, raiva esquecida.
• Ou você: Ama ou odeia.

• Em segurança (2):
Permite demonstrar mais ternura e 
amorosidade. 

• Em estresse (5):
Se fecha, fica calado, fica com sensação 
de perda de poder.



TIPO 8 – Dicas para o crescimento

• Agir com moderação.
• Não se considerar o único no mundo.
• Aprender a ceder.
• Auto-suficiência é ilusão.
• Não supervalorizar o dinheiro como fonte de poder.
• Descobrir objetivos mais nobres para o sentido da vida.
• Compreender a necessidade de mudar a vida enquanto é possível.
• Criar oportunidade para os outros.
• Pensar no mal que pode causar nos outros.

Que imagem de Deus é você? – Domingos Cunha



MODERADO
HARMONIOSO
PONDERADO

Quem é você? – Domingos Cunha

Idealização
Sou bom se for...



EGO 9 Infância:
Acredita que foi uma infância feliz. Porque se distanciaram de ameaças e 

conflitos. Mas no fundo, ficaram em segundo plano para não causar problema.

Desejo de não ser 
afetado pelas coisas, 
falta de disposição 

para entregar-se 
plenamente a

vida.

PREGUIÇA

RAIVA

Características mais fortes:

• Concentram-se exclusivamente no que for positivo e pacífico.
• Não querem entrar em conflito nem consigo mesmo e nem com o outro.
• Tanto faz, tudo está bom.
• São bastante distraídos.
• Não tem uma auto estima elevada.
• Adormeceram a raiva, anulando os conflitos internos e externos.
• Dificuldades com prioridades somados a não saber dizer não.
• Preferem não tomar decisões para não entrar em conflito; ou deixar as coisas se 

resolverem por si só.
• Concorda com todos os pontos de vista.
• Raiva indireta: TEIMOSIA.
• Podem se envolver em vários trabalhos, comer, assistir muita TV, cerveja e rotina 

previsível para fugir de si mesmo e da raiva interior adormecida.

• Em segurança (3):
Torna-se mais objetivo, confia em si mesmo e tomam mais 
iniciativas e decisões.

• Em estresse (6):
Tende a ficar neurótico e não consegue se distanciar de tudo 
e todos, pode sentir-se desorientado e pode se autopunir.



TIPO 9 – Dicas para o crescimento

• Ser e confiar em você mesmo.
• Esforçar-se para prestar atenção no que acontece ao redor.
• Reconhecer e aceitar a raiva: os impulsos negativos. Não reprimir os 

sentimentos.
• Analisar sua parte de responsabilidade nos conflitos.
• Não se anestesiar com comida, remédios, TV...
• Escutar verdadeiramente os outros.

Que imagem de Deus é você? – Domingos Cunha



HONESTO
APLICADO
ORDEIRO

Quem é você? – Domingos Cunha

Idealização
Sou bom se for...



EGO 1 Infância:
Criança adulta. Sentiram-se cobradas a serem crianças modelos sendo 

castigadas duramente quando erravam e sem recompensas por bom 
comportamento. Ou assumiram grandes responsabilidades.Ira reprimida: 

levando a 
dissabores 

consigo e os 
outros.

IRA

RAIVA

Características mais fortes:

• São tensos e certinhos.
• Possui um crítico interno, “voz” julgadora.
• São organizados, auto estima e confiança elevadas, limpeza, leal e amigo, líder 

nato, práticos, diretos, assertivos, educados. E dentro de casa?
• Dificuldade de aceitar as imperfeições suas, do mundo e dos outros. Críticos.
• Dificuldade em valorizar o que está certo/bom.
• Sempre tem razão. Suas próprias leis. Perfeição tem apenas um caminho.
• Concentra-se no que não está perfeito, em tudo.
• Tem paciência com quem se esforça e odeia gente que quer tudo fácil.
• Primeiro o trabalho, depois o lazer. Que lazer?
• Busca ser um bom cidadão dentro do que acredita ser uma sociedade civilizada.
• O principal: A raiva reprimida e preocupação com o que os outros pensam.
• Vida dupla.

• Em segurança (7):
Tornam-se mais descontraídos e sorriem 
mais, socializam mais e permitem o lazer.

• Em estresse (4):
Melodramático, reclamão, quer se isolar.



TIPO 1 – Dicas para o crescimento

• Aprender a relaxar.
• Os outros não vão mudar de um dia para o outro, por mais que você se 

esforce.
• Não fixar no erro do outro.
• Entrar em contato com a relatividade de opiniões.
• Cuidado com os sermões.
• Cada um é do seu jeito, permita.
• Escutar os outros aceitando que eles também podem ter razão.
• Observar os atos compulsivos e obsessivos.
• Tornar-se humano.

Que imagem de Deus é você? – Domingos Cunha



CARINHOSO
DESPRENDIDO
PRESTATIVO

Quem é você? – Domingos Cunha

Idealização
Sou bom se for...



EGO 2 Infância:
Sentiram que o amor teria que ser conquistado fazendo pelos outros e deixando 

suas necessidades de lado. Precisam conquistar o outro.

Dificuldade em 
assumir o seu 

sofrimento, 
assume do outro.

ORGULHO

EMOÇÕES

Características mais fortes:

• “Sou o amor em pessoa” - muito especial.
• Boazinha/bonzinho: dificuldade de dizer não.
• Sociável, alegre, socializador, percebe os sentimentos dos outros, empatia ou 

manipulação, auto estima elevadissimaaa!
• Acredita ter um contato direto com Deus.
• Ajuda os outros esperando o mesmo em troca.
• Ressente-se quando não é retribuído.
• Dificuldade de pedir ou aceitar ajuda.
• Tendem a concentrar-se no outro para negar seus próprios sentimentos ruins.
• Precisam sentir-se querido.
• Falsa inocência. Sedutores. Estratégias para conquistar os outros.
• Não percebe seus próprios defeitos, e no nível não saudável , torna-se esnobe às 

conquistas alheias.
• Centro das atenções pelo carisma, jeito de falar.
• Maior dificuldade: aceitar que tudo isso no fundo é Carência.

• Em segurança (4):
Quebra o orgulho e entra em contato com os 
sentimentos mais profundos.

• Em estresse (8):
Ficam ferozes, demonstram a raiva por 
causa de frustações .



TIPO 2 – Dicas para o crescimento

• Ser generoso sem esperar recompensa.
• Resistir à tentação de chamar atenção.
• Não estar sempre fazendo coisas pelos outros.
• Focar na qualidade dos relacionamentos e não quantidade.
• Não ser possessivo nas amizades.
• Tomar consciência da motivação real das ajudas.
• Amar sem interesse.

Que imagem de Deus é você? – Domingos Cunha



BEM-SUCEDIDO
COMPETENTE

EFICAZ
Quem é você? – Domingos Cunha

Idealização
Sou bom se for...



EGO 3 Infância:
Sentiram que eram amados pelo que faziam e não pelo que eram. 

Acreditar que 
somos apenas 

o ego e 
satisfazê-lo.

VAIDADE/
ILUSÃO

EMOÇÕES

Características mais fortes:

• Não demora entre o pensar e o agir.
• São práticos e adoram realizar tarefas com eficiência, competência, fixar metas e 

atingi-las. Sempre se acham nos racionais. Frios, empreendedores.
• Trabalha por algum tipo de recompensa externa: valorização, elogio, etc.
• Não fica pensando muito: age. 
• Adapta-se em qualquer ambiente e procura ser o melhor no que faz, sem apegos.
• São camaleões. Tem medo do ridículo, procuram se adequar.
• Tendência a ser workaholic, mais que os outros tipos.
• Não entra em contato com sentimentos, e com o que quer e é de verdade.
• Engana a si mesmo e aos outros com uma imagem idealizada de sucesso.

• Em segurança (6):
Fica afastado da máscara, permitindo se 
envolver sem esperar reconhecimento.

• Em estresse (9):
Perde-se nos múltiplos papeis, a confiança e 
fica perdido sem conseguir manter a 
Imagem.



TIPO 3 – Dicas para o crescimento

• Desenvolver o amor nos relacionamentos.
• Ser sincero.
• Ser confiável.
• Desenvolver consciência social.
• Não se adaptar ás expectativas dos outros, como camaleão.
• Apoiar e estimular os outros.
• Utilizar as qualidades em beneficio do grupo.
• Não exagerar a importância do que faz.
• Conter a tendência à competição.
• Não se comparar com os outros.

Que imagem de Deus é você? – Domingos Cunha



ORIGINAL
SENSÍVEL

CULTO
Quem é você? – Domingos Cunha

Idealização
Sou bom se for...



EGO 4 Infância:
Tiveram uma experiência de perda real ou emocional, sentindo o abandono e de 

que o mundo pode ser insuportável e sem sentido.

Sensação que 
algo fundamental 
nos falta. Sempre 
olha o ausente.

INVEJA/
Insatisfação

EMOÇÕES

Características mais fortes:

• A inveja nesse tipo gera a sensação de falta constante, que procura 
preencher de alguma forma. Nada preenche.

• Bastante baixa autoestima e insegurança.
• Essa insatisfação gera falta de foco.
• Alguns tem variações de humor, ou estado depressivo contaste.
• Sentimento de incompreensão, pela sua profundidade.
• São diferentes, não banal e original.
• Dramatizam tudo na sua vida como uma forma de chamar atenção.
• A maioria tem bom senso estético – alguns são artistas.
• Tendência a diminuir o outro para se sentir melhor (força oculta).

• Em segurança (1):
Torna-se mais autoconfiante, focado e com auto 
aceitação.

• Em estresse (2):
Fica mais dependente do amor e da compaixão do 
outro.



TIPO 4 – Dicas para o crescimento

• Não dar tanta atenção a seus sentimentos.
• Não adiar as coisas até sentir ânimo, faça.
• Procurar ter autodisciplina.
• Assumir trabalhos concretos de serviço comunitário.
• Evitar baixa autoestima.
• Não interpretar tudo de forma pessoal.
• Ser amigo de si mesmo.
• Ser grato.

Que imagem de Deus é você? – Domingos Cunha



SÁBIO
INTELIGENTE
RECEPTIVO

Quem é você? – Domingos Cunha

Idealização
Sou bom se for...



EGO 5 Infância:
Sentiu-se invadido e/ou não teve suas necessidades atendidas, levando à 
crença de que deveria se proteger do mundo e/ou possuir poucas coisas.

Esquivar-se do 
contato com o 

mundo e diminuir 
suas 

necessidades.

AVAREZA

MEDO

Características mais fortes:

• O mundo exige muito das pessoas e não há como atender a essa demanda.
• A defesa do 5 é retirar-se, minimizar o contato, simplificar as necessidades, 

proteger ao máximo sua privacidade.
• Intelectual, procura desde cedo entender o mundo e as pessoas.
• Sente-se vazio e preenche isso com pensamentos e lembranças.
• Não se interessa pela riqueza, apenas como forma de indepedência.
• Privacidade em primeiro lugar.
• Medo de sentir.
• Compartimentalização.
• Desejo de previsibilidade.
• Pensa muito antes de agir. Muito.
• Escuta com atenção.
• Explica tudo racionalmente. – Perda da sensibilidade.
• Subtipo sexual – contratipo do tipo.

• Em segurança (8):
Vai ao encontro do outro e compartilha seus 
conhecimentos, colocando em prática.

• Em estresse (7):
Vai para o outro extremo da avareza.



TIPO 5 – Dicas para o crescimento

• Analisar menos.
• Aprender a ficar calmo.
• Fazer opções concretas, pôr em prática.
• Confiar em alguém.
• Cooperar mais, evite ser tão solitário.
• Preocupar-se com os outros.
• Utilizar os dons e conhecimentos em beneficio dos outros.
• Auto analisar-se quando há conflito.
• Desenvolver a compaixão pelos outros.

Que imagem de Deus é você? – Domingos Cunha



LEAL
ACADÊMICO

FIEL
Quem é você? – Domingos Cunha

Idealização
Sou bom se for...



EGO 6 Infância:
Não se sentiram seguros com os pais: eram sem autoridade, sem confiabilidade, 

violentos ou frios.

Ansiedade. 
Angústia pelos 
acontecimentos 

futuros.

MEDO

MEDO

Características mais fortes:

• De forma geral, buscam segurança em tudo;
• Observam as pessoas antes de confiar.
• Gostam de estar entre os amigos, são dedicados, leais, confiáveis, normais.
• Tendem a pensar na pior situação possível.
• Questionam autoridade.
• Fóbico

• Precavido, hesitante, tímidos, desconfiado, amedrontando
• Falta de confiança em si
• Pessoas de fácil trato

• Contra fóbico
• Enfrente de forma aloprada, desastrosa, arrogante e autossuficiente.
• Procura situações de risco.
• Tende a ir para o radicalismo.
• Explode facilmente.

• Em segurança (9):
Torna-se mais calmo, sereno e confia mais 
nas pessoas.

• Em estresse (3):
Torna-se mais medo ainda, sádico e com 
complexo de superioridade.



TIPO 6 – Dicas para o crescimento

• Trabalhar de forma criativa com as tensões.
• Procure não ficar na defensiva.
• Identifique o que te faz reagir exageradamente.
• Procure ser mais confiante.
• Ser mais corajoso e arriscar mais.
• Não idolatrar uma autoridade.
• Manter o equilíbrio das suas emoções.

Que imagem de Deus é você? – Domingos Cunha



OTIMISTA
ALEGRE
GENTIL

Quem é você? – Domingos Cunha

Idealização
Sou bom se for...



EGO 7 Infância:
Sentiu-se defronte à uma situação assustadora e dispersou o medo fugindo para 

o mundo da imaginação. Relatam que tiveram uma infância feliz.
Desejo

insaciável de 
encher-se de 
experiências 

boas.

GULA

MEDO

Características mais fortes:

• Parece não ter medo, tudo está sempre bom e gosta de todas as pessoas.
• Nunca demonstra tristeza, chateações ou problemas.
• São descolados, não existe autoridade acima de mim, apenas do meu lado.
• Dificuldade em assumir compromissos definitivos.
• A atração pelo prazer mascara uma fuga do sofrimento. Fazem apenas o que 

gostam.
• Tem dificuldade com responsabilidades, horários, disciplinas e aprofundar por longo 

tempo nas coisas e rotinas.
• Muitos são sonhadores e planejadores.
• Tem o pensamento rápido.

• Em segurança (5):
Torna-se focado e menos disperso em 
várias atividades.

• Em estresse (1):
Irritado ao se deparar com dor ou 
privações.



TIPO 7 – Dicas para o crescimento

• Evite ser impulsivo.
• Aprender a escutar os outros.
• Não querer fazer tudo ao mesmo tempo.
• Escolher a qualidade acima da quantidade.
• Ter cuidado com aquilo que fala.
• As coisas materiais nunca vão satisfazê-lo.
• Cultivar a gratidão.

Que imagem de Deus é você? – Domingos Cunha
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