


ENEAGRAMA
O Eneagrama é uma poderosa ferramenta de
autoconhecimento que apresenta nove tipos de
personalidades distintas, ou nove formas de ver e
experimentar o mundo.
Cada tipo de personalidade do Eneagrama
representa um mapa de características que
destacam padrões de pensamento, sentimentos e
comportamentos. Ao aprender mais sobre o
funcionamento dos centros de inteligência de cada
perfil (mental, emocional ou instintivo) é possível
verificar padrões e hábitos associados e encontrar
dentro dessa sabedoria um caminho de evolução
por meio da auto compreensão e auto
desenvolvimento.
Cada estilo de personalidade do Eneagrama é
baseado em um padrão interno de movimento da
atenção. Ao aprender e perceber sobre o que
habitualmente nos move e sobre o deslocamento
da energia interior, pode-se observar a si mesmo
com precisão e amorosidade, desenvolvendo a
autoconsciência.



SÍMBOLO DO ENEAGRAMA

Ele é representado por uma figura-símbolo  cuja 
interpretação corresponde a:

Círculo: simboliza a ideia da unidade de todas as 
coisas e da qual participamos;

Triângulo: simboliza a Lei de Três da criação de 
tudo a partir da interação das Três Forças;

Héxage: simboliza o processo de desenvolvimento 
de tudo que é criado, obedecendo a Lei de Sete 

que rege o movimento de tudo.



TRÍADES
Os 9 tipos de personalidade do Eneagrama estão
divididos em tríades conforme os centros de
inteligência. Como o desenvolvimento humano
acontece a partir do centro de inteligência, o seu
entendimento se torna mais importante no início
do processo de autoconhecimento do que o
próprio tipo. Ao fazer isso, entendemos as
motivações e comportamentos centrais da nossa
personalidade.

MENTAL
(Pensar)

INSTINTO
(Agir)

EMOCIONAL
(Sentir)



TRÍADES
Tríade MENTAL – querem segurança
Tríade EMOCIONAL – querem atenção
Tríade INSTINTIVA – querem autonomia

MENTAL
(Pensar)

INSTINTO
(Agir)

EMOCIONAL
(Sentir)





Buscam
2 – Relacionamento e ser amado

3 – Resultados e ser reconhecido

4 – Significado e ser único



Vício Emocional (Paixão) = Orgulho
As pessoas que adotaram o Tipo 2 são centradas na
emoção, têm uma percepção aguda dos outros, tornando-
se conquistadoras, que sabem como conseguir o que
querem das pessoas. O vício emocional é o Orgulho, que,
por ser inconsciente, é justificado com a atitude solícita e a
autoimagem bem-intencionada. Esta emoção sustenta um
comportamento baseado na sensação de autossuficiência e
capacidade. "Eu posso". O nome Prestativo se adapta vem
da alta sensação de capacidade e a atitude comum é a
de "Eu posso, eu sei, eu faço". Hábeis nas relações,
costumam ser conhecidos como pessoas queridas.

TIPOS DE PERSONALIDADE 

DO ENEAGRAMA

Personalidade Tipo 2 - O Prestativo

CARACTERÍSTICAS 
POSITIVAS

Carismáticos
Dispostos

Envolventes

CARACTERÍSTICAS 
NEGATIVAS
Apegados

Incriminadores
Prepotentes
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Vício Emocional (Paixão) = Vaidade
As pessoas que adotaram o Tipo 3 são centradas na
ação ou no planejamento, visando reconhe-
cimento. Têm uma visão mercantilista, que os guia
na sua perseguição pelo sucesso. O vício
emocional é a Vaidade, que, por ser inconsciente,
é justificada com a atitude progressista e auto
imagem eficiente.
O nome Bem Sucedido vem do seu apego à
imagem e ao valor que ela traduz; o sucesso é um
meio de conquistar valor próprio.

TIPOS DE PERSONALIDADE 

DO ENEAGRAMA

Personalidade Tipo 3 - O Bem Sucedido

CARACTERÍSTICAS 
POSITIVAS
Flexíveis
Focados

Motivadores

CARACTERÍSTICAS 
NEGATIVAS

Baixa autoestima
Frenéticos

Manipuladores
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Vício Emocional (Paixão) = Inveja
As pessoas que adotaram o Tipo 4 são pessoas
centradas na emoção, são sensíveis ao ambiente e
emocionalmente instáveis. A sensível percepção
emocional faz delas pessoas que veem o que a
maioria não vê. O vício emocional é a Inveja, que,
por ser inconsciente, é justificada com a atitude
insatisfeita e autoimagem de singularidade. Das 9
emoções descritas no eneagrama, a inveja é a mais
incompreendida, agravando a dificuldade dos
Românticos em se identificarem no eneagrama. O
que facilmente reconhecem é a insatisfação.

TIPOS DE PERSONALIDADE 

DO ENEAGRAMA

Personalidade Tipo 4 - O Romântico

CARACTERÍSTICAS 
POSITIVAS
Criativos

Detalhistas
Sensíveis

CARACTERÍSTICAS 
NEGATIVAS

Críticos mordazes
Deprimidos

Trágicos
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Buscam
5 – Conhecimento e ser racional

6 – Segurança e ter confiança

7 – Inovação e ter prazer



Vício Emocional (Paixão) = Avareza
As pessoas que adotaram o Tipo 5 são centradas na
mente, têm uma curiosidade pelo entendimento,
tornando-se planejadores extremamente racionais. O
vício emocional é a Avareza, que, por ser inconsciente, é
justificada com a atitude pouco expressiva e auto imagem
lógica e prudente.
O nome Observador vem da atitude de não
envolvimento, como se preferisse estar em segundo
plano, de onde pode ver melhor sem perder seu senso
crítico. Dos Tipos do Eneagrama são os “mais na deles”;
preferem estar consigo mesmos, envolvidos em
atividades que só dizem respeito a si próprios.

TIPOS DE PERSONALIDADE 

DO ENEAGRAMA

Personalidade Tipo 5 - O Observador

CARACTERÍSTICAS 
POSITIVAS
Analíticos

Especialistas
Ponderados

CARACTERÍSTICAS 
NEGATIVAS
Calculistas
Distantes

Frios
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Vício Emocional (Paixão) = Medo
As pessoas que adotaram o Tipo 6 são centradas na ação
ou na emoção, visando ao controle. São atentas e
desconfiadas, embora não necessariamente expressem
isso. Preferem se preparar a atirar-se de improviso. O
vício emocional é o Medo, que, por ser inconsciente, é
justificado com a autoimagem de precavido e realista. O
nome Questionador vem da atitude desconfiada e alerta,
do tipo "Enquanto você está indo, eu já fui e estou
voltando". No subtipo sexual encontramos a forma
contrafóbica do medo, que é reconhecida com atitudes
opostas ao medo, do tipo "O que você está olhando ai?
Vai encarar?"

TIPOS DE PERSONALIDADE 

DO ENEAGRAMA

Personalidade Tipo 6 - O Questionador

CARACTERÍSTICAS 
POSITIVAS

Consequentes
Gregários

Leais

CARACTERÍSTICAS 
NEGATIVAS
Apegados
Moralistas

Rígidos
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Vício Emocional (Paixão) = Gula
As pessoas que adotaram o Tipo 7 são centradas na
mente; têm uma agilidade mental para lidar com
várias coisas ao mesmo tempo, dando prioridade
ao prazer. O vício emocional é a Gula, que, por ser
inconsciente, é justificada com a atitude entusiasta
e autoimagem de hábil improvisador. "Faço do
limão uma limonada". O nome Sonhador vem da
grande quantidade de ideias e planos, beirando o
impossível.

TIPOS DE PERSONALIDADE 

DO ENEAGRAMA

Personalidade Tipo 7 - O Sonhador

CARACTERÍSTICAS 
POSITIVAS

Bem-Humorados
Improvisadores

Otimistas

CARACTERÍSTICAS 
NEGATIVAS
Alienados

Fantasiosos
Utópicos
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Buscam
8 – Controle e ser forte

9 – Harmonia e ter paz

1 – Qualidade e ser correto



Vício Emocional (Paixão) = Luxúria
As pessoas que adotaram o Tipo 8 são centradas na
ação, têm uma facilidade em mandar e liderar, dando
prioridade à realização. O vício emocional é a
Luxúria, que, por ser inconsciente, é justificada com a
atitude dominadora e autoimagem realizadora. Tudo
ao seu redor tem de ser intenso e desafiador, numa
atitude de "Dar um boi para não entrar e uma boiada
para não sair". O nome Confrontador vem da
facilidade com que se posicionam a respeito do que
querem, expressando-se de forma direta e objetiva,
intimidando com sua aparente segurança.

TIPOS DE PERSONALIDADE DO ENEAGRAMA

Personalidade Tipo 8 - O Confrontador
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CARACTERÍSTICAS POSITIVAS
Assertivos
Objetivos

Realizadores

CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS
Agressivos

Intolerantes
Vingativos



Vício Emocional (Paixão) = Indolência
As pessoas que adotaram o Tipo 9 são centradas na
emoção ou na mente, têm uma atitude mediadora,
dando prioridade ao bem comum. O vício emocional é a
Indolência, que, por ser inconsciente, é justificada com a
atitude tranquila e autoimagem conciliadora, "Se cada um
ceder um pouco, todos ficarão bem". O nome
Preservacionista vem da busca de preservar o status,
evitando conflito em prol da paz e da tranquilidade.

TIPOS DE PERSONALIDADE DO ENEAGRAMA

Personalidade Tipo 9 - O  Preservacionista
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CARACTERÍSTICAS POSITIVAS
Calmos

Flexíveis
Mediadores

CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS
Apáticos
Inseguros

Pouco senso de direção



Vício Emocional (Paixão) = Raiva
As pessoas que adotaram o Tipo 1 são centradas na ação,
têm um senso prático exigente, que dá prioridade às
tarefas a serem realizadas. O vício emocional é a Raiva,
que, por ser inconsciente, é justificada com a atitude
esforçada e autoimagem virtuosa – Eu estou fazendo a
minha parte. O nome Perfeccionista vem do alto nível de
exigência, que as faz serem conhecidas como "cri-cris".
"Se isso tem que ser feito, não interessa se você gosta ou
não, tem que ser feito.“

TIPOS DE PERSONALIDADE DO ENEAGRAMA

Personalidade Tipo 1 - O Perfeccionista
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CARACTERÍSTICAS POSITIVAS
Determinados

Práticos
Responsáveis

CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS
Hostis

Irritados
Teimosos



Quer conhecer mais sobre
os tipos de personalidade

do Eneagrama?

SILVONEI SONNTAG
Coach Terapeuta e Trainer Expert em 
Eneagrama, ministrando turmas pelo 

Brasil desde 2009. Especialista em 
Eneacoaching pela escola Khristian

Paterhan. Certificado EPTP (Enneagram
Professional Training Program) pela UP9. 
Formação em Hipnose Condicionativa e 

Ericksoniana. Personal & Professional 
Coaching e Líder Coach pela Sociedade 

Brasileira de Coaching. Constelador
Sistêmico. Gestor pós-graduado em 

Gestão de Pessoas. Terapeuta registrado 
pelo CTN 02920/SC. 

Contato:
47 9 9730-7815

Silvonei@silvoneisonntag.com.br
Acompanhe as redes sociais

mailto:Silvonei@silvoneisonntag.com.br
https://www.instagram.com/silvoneicoach/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/silvoneicoach/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/silvoneicoach/
https://www.facebook.com/silvoneicoach/
http://www.silvoneisonntag.com.br/
http://www.silvoneisonntag.com.br/

