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Este material é complementar ao Minicurso Os 4 Temperamentos Humanos e 

faz parte da Jornada Através do Norte, destinada às leitoras e leitores da obra literária 

que carrega este nome (autor: Gustavo Bonafé). Para saber mais sobre, acesse 

gustavobonafe.com.br. 

As referências bilbiográficas utilizadas na construção do material estão na última 

página deste arquivo.  

  

http://gustavobonafe.com.br/
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Temperamentos Humanos  
 

Tempero. Temperatura. Temperamento. Todas palavras com a mesma origem e 

significado, “misturar corretamente”. Já nos servem de ensinamento para vida:  

É preciso dosar bem nossos temperos interiores para enfrentar com 

equilíbrio as diferentes tempestades de uma jornada biográfica. 

Rudolf Steiner, cientista e filósofo austríaco, bebeu do conhecimento de diferentes 

filósofos gregos que em algum momento de suas obras e pensamentos, buscaram 

identificar padrões para entender como o ser humano se desenvolve. Steiner deu novo ar 

ao que Empédocles, Hipócrates, Aristóteles e Galeno começaram a cultivar lá no passado, 

e que Kant, Wilhelm Wundt, também o fizeram num passado mais recente. Assim, 

potencializou o impacto dessas contribuições ao mundo – terapêutico, pedagógico, 

médico, familiar, social, organizacional. Ao entendermos mais sobre os temperamentos 

que nos constituem, ainda que presentes em um nível mais “básico” de autoconhecimento, 

damos passo importante rumo a uma consciência mais sensível e madura para a vida e 

nossas relações.  

Ao identificar padrões no desenvolvimento humano, entendemos que há pontos 

em comum entre cada um de nós, sem perder a essência e a natureza da individualidade. 

Somos todos diferentes, mas também estão no meio dessas diferenças, semelhanças. 

Compreendê-las é dar espaço para que a convivência seja mais saudável e acolhedora, 

com a gente mesmo e com outras pessoas.  

“...os temperamentos brotam do íntimo do homem, eles se expressam 

exteriormente nele em tudo o que nos aparece diante dos olhos.” (Rudolf Steiner) 

Temperamento está ligado à reação, um primeiro impulso quando algo 

acontece estimulado pelo mundo exterior ou interior. Cada ser humano tem seu 

temperamento formado pela jornada de vida que constrói e também por elementos 

hereditários que herda. Cada ser humano tem todos os temperos possíveis dentro de 

si, mas sempre com um mais predominante e um sub-dominante. Não podemos 

modificar esse temperamento mais intenso, mas podemos controlar ele e assim, 

transformar a ação que vem para o mundo, a fim de buscar níveis maiores de consciência, 

dar nova contribuição de autenticidade para formação da nossa personalidade e assim por 

diante.  
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Tudo isso mostra quão complexa pode ser a formação (e análise) de uma pessoa; 

e estamos abordando apenas uma perspectiva dentre dezenas (centenas?) de outras 

possíveis! 

Não há certo, nem errado em ter um temperamento mais dominante que o 

outro, há apenas desafio. Portanto, não utilize este conteúdo para se rotular ou 

rotular alguém. Utilize-o para desbravar oportunidades internas ou apoiar jornadas 

externas.  

Em resumo, o temperamento humano “é o conjunto de inclinações íntimas que 

brotam da constituição fisiológica de um homem” (Royo Marín). Ou seja, o 

temperamento faz parte da nossa natureza humana - está ali dentro, em todos nós; ao 

mesmo tempo que se apresenta de maneira individualizada a partir da união da biografia 

e hereditariedade. 

Mas afinal de contas, quais são os Quatro Temperamentos Humanos?  

À luz dos estudos do filósofo Empédocles, na Grécia antiga, os temperamentos 

tem correlação com os elementos da natureza: terra, fogo, ar e água. Cada um dando sua 

contribuição para os temperos que temos: melancólico (terra), colérico (fogo), sanguíneo 

(ar) e fleumático (água). Esses temepramentos são dividos entre dois eixos: nível de 

atividade interior e excitabilidade ao mundo exterior. Temos portanto:  

 

 

 

 

Melancólico Colérico 

Sanguíneo Fleumático 

Atividade Interior 

Excitabilidade 

Duas observações importantes:  

1. Os opostos – Melancólico x Sanguíneo e Colérico x Fleumático. Vamos 

destrinchar as características de cada temperamento mais abaixo, porém, 

quando encontrar seu dominante, provavelmente seu maior desafio será lidar 

com o oposto. Logo, também é com o temperamento oposto que mais tem a 

aprender.  

2. Não é possível seu dominante ser um temperamento e seu sub-dominante ser 

um oposto. O subdominante estará ao lado, acima ou embaixo.  
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Temperamento Colérico 
 

Elemento: Fogo (quente e seco) 

A força do Eu predomina sobre os Corpos Astral, Biológico e Físico.  

Mais inclinado à ação do que ao pensamento.  

Vive no QUERER. Vontade Forte.  

Andar firme, cravando os calcanhares no solo.  

Olhar enérgico, ativo.  

Gestos curtos, bruscos, repentinos. 

Falar enfático, vigoroso, expressivo.  

 

 No nível do PENSAR: ideia e ação andam juntas 

 No nível do SENTIR: perdoa e pune de acordo com seu próprio “código de honra” 

 No nível do QUERER: ação dirigida ao futuro 

 

Mais características 

Toma a iniciativa, busca liderar, ser herói ou heroína.  

Se agita pelo quê é grandioso, gosta de se sobressair.  

Tem instinto de dominação.  

Gosta de desafios.  

Protege ao máximo suas vulnerabilidades. 

Gosta de oferecer proteção a quem se mostra digno(a).  

 

Riscos 

Deixar se controlar por um apetite irascível para concluir algo, atropelar.  

OBSESSÃO – ignorando o que está a sua volta - representa bem seu perigo maior.  

 

Um de seus pontos de desenvolvimento 

Se controlar ao enfrentar pontos de vista diferentes e/ou críticas. 

 

#outraspalavrasrelacionadas 

senso de justiça, rigor, impaciência, irritabilidade, autoconfiança, determinação, ira.  

 

O fogo pode aquecer e tornar um ambiente acolhedor. Assim como pode perder o 

controle e destruir o que está a sua volta. Tudo é equilíbrio. 

 

 

 

 
Atenção: em cada um das características acima coloque um “pode” ou “pode ser”, pois cada pessoa que 

apresenta o temperamento colérico como dominante, apresenta diferentes configurações internas. Logo, 

algumas características se sobressaem mais que outras.  
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Temperamento Sanguíneo 
 

Elemento: Ar (quente e úmido) 

A força do Corpo Astral predomina sobre o Eu e os Corpos Biológico, Físico.  

Disposição para viver nas variações da astralidade, nas infinitas possibilidades das 

conexões. 

Andar leve, disparando nas pontas dos pés. 

Olhar vivo, inquieto, alegre.  

Gestos graciosos, fluídos. 

Falar eloquente, com linguagem floreada.  

 

 No nível do PENSAR: imaginação ativa e criativa 

 No nível do SENTIR: demonstra sociabilidade, sem profundidade  

 No nível do QUERER: dificuldade com rotinas, age por estímulos externos  

 

Mais características 

Expressa-se bem, mas pode se enrolar.   

Mistura o que é sonho daquilo que é realidade.  

Muda de ideia sem muito esforço.  

Navega por diferentes tribos e grupos.  

Propensão a ser generalista, não especialista.  

Amigável, sem vínculos fortes.  

 

Riscos 

Não conseguir encontrar seu real interesse por algo, ficar alheio e superficial em seus 

passos.  

ALIENAÇÃO – sendo extremamente suscetível às opiniões externas e não conseguindo 

se encontrar por si só.  

 

Um de seus pontos de desenvolvimento 

Aprimorar disciplina para ter acabativa após a iniciativa.  

 

#outraspalavrasrelacionadas 

simpatia, improviso, adaptabilidade, efêmero, entusiasmo, dinamismo, oscilações, caos. 

 

O ar é necessário e perceptível em todos os lugares, oferece vida, traz alento. Assim 

como pode se mostrar inconstante e superficial perdendo sua verdadeira potência. 

Tudo é equilíbrio. 

 
Atenção: em cada um das características acima coloque um “pode” ou “pode ser”, pois cada pessoa que 

apresenta o temperamento sanguíneo como dominante, apresenta diferentes configurações internas. Logo, 

algumas características se sobressaem mais que outras.  
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Temperamento Fleumático 
 

Elemento: Água (frio e úmido) 

A força do Corpo Biológico predomina sobre o Eu e os Corpos Astral, Físico.  

Mais inclinado às percepções de seu interior, no sentimento de tranquilidade, sem 

mudanças.  

Andar lento, como um caminhar na areia junto com a água do mar.  

Olhar aparentemente sonolento, letárgico 

Gestos devagares, com intenção.  

Falar que busca clareza, ponderado.  

 

 No nível do PENSAR: concentração e observação presentes 

 No nível do SENTIR: calma interior, não demonstra insatisfações  

 No nível do QUERER: preza pela rotina, apresenta certa passividade 

 

Mais características 

Facilidade em acumular conhecimentos, boa memória 

Elementos novos tendem a gerar incômodo, gosta do status quo quando se sente satisfeito. 

Bom ouvinte.  

Gosta de se sentir confortável e proporcionar o mesmo a outras pessoas.  

Prazer na alimentação e tem ritmos próprios bem definidos.  

Não corre para expressar sua opinião.  

 

Riscos 

Demonstrar desinteresse pelo que vem de fora, fechando-se em seu próprio universo.  

APATIA – falta de motivação, desânimo, desinteresse pelo que se passa no todo.  

 

Um de seus pontos de desenvolvimento 

Aprender a dizer não para evitar excessos que podem desequelibrá-lo 

 

#outraspalavrasrelacionadas 

bondade, faz o que lhe apetece, reservado, comodismo, cuidado, estruturado. 

 

A água pode trazer calmaria, acolhimento fresco. Assim como pode gerar força o 

suficiente para desestabilizar um ambiente, após represar-se intensamente. Tudo é 

equilíbrio.  

 

 

 
Atenção: em cada um das características acima coloque um “pode” ou “pode ser”, pois cada pessoa que 

apresenta o temperamento fleumático como dominante, apresenta diferentes configurações internas. Logo, 

algumas caracterÍsticas se sobressaem mais que outras. 
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Temperamento Melancólico 
(observação: a palavra melancólica tem conotação negativa no senso comum. Não deixe que isso prejudique 

sua análise deste temperamento)  

 

Elemento: Terra (frio e seco) 

A força do Corpo Físico predomina sobre o Eu e os Corpos Astral, Biológico.  

Natureza introvertida, tímida, com tendência à reflexão constante. 

Andar devagar, encurvado, pés se arrastam.   

Olhar pesaroso, para baixo. 

Gestos pesados.   

Falar lento, equilibrado, sem muita energia 

 

 No nível do PENSAR: aspira profundidade, detalhe, ligado ao passado 

 No nível do SENTIR: muita sensibilidade e vulnerabilidade  

 No nível do QUERER: se cobra muito, persistência 

 

Mais características 

Movido por desafios árduos. 

Não esquece facilmente.  

Tende ao silêncio e à solidão.  

Tem ideias fixas, difíceis de serem alteradas.  

Predisposto ao sacrifício, inclusive pelo outro.  

Poucas amizades, mas completamente verdadeiras e profundas.  

 

Riscos 

Assumir papel de vítima, buscar a piedade de outrem.   

DEPRESSÃO – tendo dificuldades em lidar com os dilemas de seu interior.  

 

Um de seus pontos de desenvolvimento 

Acolher diferentes pontos de vista.  

 

#outraspalavrasrelacionadas 

empatia, questionador, crítico, intelectualidade, pode alcançar a loucura, metódico.  

 

A terra é profunda e dá sustentação ao que é necessário. Assim como pode se 

restringir a outros elementos e isolar-se. Tudo é equilíbrio.   

 

 
Atenção: em cada um das características acima coloque um “pode” ou “pode ser”, pois cada pessoa que 

apresenta o temperamento melancólico como dominante, apresenta diferentes configurações internas. 

Logo, algumas características se sobressaem mais que outras.  
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