
 

 

OS TIPOS HUMANOS 

 
As qualidades anímicas que fundamentam a definição dos Tipos Humanos são           
particularidades da vida emocional do indivíduo. Elas se manifestam no comportamento,           
atitudes e escolhas biográficas e têm uma influência marcante nas relações, principalmente            
na forma de liderança. Tornam-se visíveis nos meados da puberdade, por volta dos 12              
anos, quando ocorre o desabrochar da vida emocional própria. Elas se expressam nesta             
fase, como predisposições de liderança nas relações da turma: tem aquele que sempre             
está na organização das atividades; tem aquela a quem todos fazem confidências; tem             
outro que facilita as relações; tem outra que enxerga tudo com profundidade, etc. A partir               
dos 21 anos o tipo humano já está definido e o jovem tem diante de si o desafio de                   
equilibrar estas predisposições anímicas. A identificação do tipo humano pode ser valiosa            
para pedagogos, gestores e todos os profissionais que atuam com desenvolvimento           
humano. Coloca uma nova luz no entendimento das relações pessoais em todos os             
âmbitos: social, profissional, educacional e em situações terapêuticas. No âmbito individual,           
a consciência de suas qualidades anímicas preponderantes e a identificação do seu tipo             
possibilita ao indivíduo uma orientação para o aperfeiçoamento do seu caráter. 
 



 

 
A TIPOLOGIA | CARACTERÍSTICAS DOS TIPOS HUMANOS 
 

 
 
Nesta abordagem imaginativa e analógica, a alma humana é considerada um envoltório 
microcósmico dentro do qual ocorre uma dinâmica de forças equivalentes às atividades das 
sete forças planetárias que se movimentam dentro do cinturão de estrelas que cercam o 
sistema solar. Tudo no universo está conectado em uma rede de processos de transformação 
contínua e as forças planetárias se configuram como arquétipos (forças primordiais) que podem 
ser observadas em várias instâncias da vida humana. 
As qualidades anímicas foram denominadas por Rudolf Steiner com os mesmos nomes das 
sete forças planetárias: Saturno, Lua, Júpiter, Mercúrio, Marte, Vênus e Sol. Cada uma delas 
configura um tipo humano.  
As sete forças planetárias e as sete qualidades anímicas podem também ser associadas com 
as sete cores do arco-íris, outro grande fenômeno macrocósmico, onde podemos enxergar a 
manifestação dos mesmos arquétipos. Ele surge no céu como resultado da dinâmica que 
ocorre da polarização entre a luz e a escuridão e é o mais completo fenômeno de expressão 



 

das cores. São sete cores: lilás, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e branco, que são 
usadas na terapia artística como ponte para a vida emocional do indivíduo.  
São sete forças planetárias, sete cores, sete qualidades anímicas e sete tipos humanos: 
autoconsciente, refletor, soberano, ágil, enérgico, estético e radiante. Os mesmos princípios e 
leis que regem o Universo ordenam também os movimentos da alma humana. O número sete 
funciona como uma medida de tempo, uma ordenação cósmica de arquétipos, sempre 
relacionado a processos de transformação. O Sete é um símbolo associado a transição entre o 
final e o início de outro ciclo. 
 

OS SETE TIPOS 
HUMANOS 
 
O conhecimento dos sete 
tipos humanos é uma forma 
para compreender melhor as 
pessoas. 
Levando em consideração 
que cada indivíduo carrega 
dentro de si todas as 
tendências, é desafiador 
reconhecer cada tipo. Muitas 
vezes, dois tipos podem se 
sobressair. Quando alguém 
apresenta tendências 
acentuadas para um tipo ou 
outro, um deles desempenha 
um papel preponderante. É 
preciso identificar cada um, 
separadamente. As relações 
analógicas, por serem 
qualitativas, nem sempre tem 
a mesma exatidão das 
relações lógico-racionais. As 
percepções da vida anímica 
do ser humano, obtidas 

dessa maneira, devem ser consolidadas a partir da observação e da ampliação do pensar 
imaginativo, os quais podem ser sistematicamente desenvolvidos.  
 

Texto de Edna Andrade. 



 

A seguir, os atributos positivos e negativos, as formas de comunicação no trato social e as 
características internas e externas de cada tipo serão descritas, a partir do estudo do pedagogo 
holandês Max Stibbe.  
 
O TIPO AUTOCONSCIENTE | AZUL | SATURNINO 
 

O Tipo Autoconsciente tem uma vida interior intensa, sempre 
absorvido pelos próprios pensamentos. Ele cultiva o seu mundo 
interno com grande empenho e o seu nível de contato com o 
mundo externo tende a ser de baixo nível de intensidade. Ele não 
se sente atraído pelo convívio com a natureza, é bem seletivo em 
relação à amigos e prefere a quietude, para poder pensar. O seu 
pensar é vigoroso; ele está continuamente em reflexão profunda 
acerca de algo. A sua memória tem uma função muito importante; 
os fatos têm que ser absorvidos e apropriados pelo pensar, antes 

que ele possa se relacionar emocionalmente com eles. São pessoas interiormente ativas, 
pensam demais e de forma profunda, e passam a impressão de desprendimento. O Tipo 
Autoconsciente precisa de tempo para si, e isso o impede de agir com prontidão. Em qualquer 
situação demora a reagir. Sempre tem um “mas” que o impede de se lançar rapidamente à 
ação e a sua tendência é ficar remoendo o passado. Por ser extremamente voltado para a sua 
vida interior pode tornar-se desajeitado em questões de ordem prática.  
Em processos de grupo, mesmo depois de uma longa discussão, demora-se para se chegar a 
um consenso, quando pessoas desse tipo estão presentes. O seu processo decisório tende a 
ficar comprometido porque ele não “pula” nas decisões. Ele traz profundidade, concentração, 
vai na essência das coisas, no propósito delas. Sem este tipo, um grupo ou indivíduo vive 
resolvendo sintomas, mas não as causas. Numa organização, as áreas de Pesquisa e 
Desenvolvimento e de Tecnologia da Informação tendem a reunir pessoas com estas 
características.  
A vida para o Tipo Autoconsciente pode ser sentida como um fardo. Ele não se sente à vontade 
no mundo real. Embora possa apresentar grandes capacidades, na maioria das vezes, ele 
passa a impressão de indiferença, devido a sua natureza introvertida e a tendência a se isolar 
do mundo externo. A maior virtude do Autoconsciente é a lealdade e seu grande defeito, o 
rancor. Quando ele se apega a outras pessoas ou se torna defensor de uma certa causa, 
permanece leal a essas pessoas ou a esse ideal. É tranquilo e persistente. Mas, como é muito 
consciente de si, instantaneamente percebe as suas deficiências, principalmente em 
comparação às qualidades de pessoas que reagem mais rapidamente e se relacionam com 
maior facilidade com o mundo. O compromisso com o autodesenvolvimento pode ajudar a 
emancipar o Tipo Autoconsciente da unilateralidade que o fragiliza. Isto deixará visível o 
aspecto nobre de sua alma e amenizará o rancor. E sua imensa cordialidade, seu consistente 
entusiasmo por ideais poderá exercer uma estimulante influência sobre o meio ambiente. 

 



 

COMO SE RELACIONAR COM O TIPO  
AUTOCONSCIENTE | SATURNINO | AZUL 

 
O Tipo Autoconsciente busca a essência das coisas. Só a verdade mais profunda o satisfaz 
mesmo ao custo dos seus relacionamentos. A sensibilidade deste tipo é despertada quando ele 
percebe que alguém demonstra um profundo interesse por ele. O simples preparo interior do 
interlocutor é a chave para a resolução de muitos problemas de relacionamento com este tipo, 
para quem a vida interior é a coisa mais importante. Os problemas podem ser superados se o 
interlocutor se preparar interiormente com temas culturais que ele percebe que são referências 
da alma do Tipo Autoconsciente. 
Como o Tipo Autoconsciente precisa de tempo para que o presente se torne passado e usa a 
memória para elaborar melhor sua compreensão, suas respostas não são instantâneas. 
Quando o terreno é suficientemente preparado ele consegue encontrar o caminho "do passado 
para o presente" e tem grande capacidade para a superação de qualquer desafio. É importante 
sinalizá-lo com antecedência para nunca pegá-lo de surpresa. 
 
O DESENVOLVIMENTO DO TIPO  
AUTOCONSCIENTE | SATURNO | AZUL 

 
O desenvolvimento do Tipo Autoconsciente se dá a partir do interior. A trajetória vai do 
conhecimento ao amor. O que contribui para o seu desenvolvimento é a atitude de 
questionamento da sua alma. Sua dor poderá levá-lo a um ideal mais elevado. Essa é a 
maneira pela qual o Tipo Autoconsciente desenvolverá um contato mais próximo com o mundo 
ao seu redor e ao mesmo tempo se libertará da unilateralidade que o aprisiona à dimensão do 
passado. 
 
O TIPO REFLETOR | LUNAR | LILÁS 
 

A vida interior do Tipo Refletor é mais passiva, ele tem a 
tendência a devaneios, a romantizar e mistificar os fatos. Isto o 
torna muito influenciável pelo meio ambiente. Ele é assim 
chamado porque, inconscientemente, reflete as nuances do 
mundo externo em seu comportamento. Sonhador, com 
inclinações artísticas, pode facilmente absorver conceitos 
abstratos e é mais reconhecido pelo acúmulo de conhecimento 
proporcionado pelo pensar intelectual, do que por suas qualidades 
como pensador. As características da vida anímica deste tipo é a 

fantasia (o sonhar acordado), o pensar efêmero, a subjetividade.  O Tipo Refletor é o oposto do 
Tipo Autoconsciente. São pessoas que tem a tendência a deixar as coisas fluírem, que se 
deixam levar pelas circunstâncias da vida. O meio ambiente tem uma grande influência nas 



 

suas atitudes e as suas reações emocionais apresentam mudanças rápidas de humor, 
dependem do que está acontecendo no entorno. Ocasionalmente, qualquer pessoa percebe-se 
usando certas expressões ou imitando gestos de alguém do seu meio social e, embora isso 
ocorra com todos os indivíduos, no Tipo Refletor esta tendência é exaltada devido ao alto grau 
de vulnerabilidade da sua alma às influências externas, não sendo ele consciente disso.  
O Tipo Refletor tem grande predisposição a ser um cuidador. Um dos seus atributos é a atitude 
serena e contemplativa em relação à vida, que realmente previne as ações imprudentes. Esta é 
a qualidade que desenvolve os laços familiares, que conecta o ser humano com as tradições, 
com o cuidar de si mesmo e o cuidar do outro. A falta desta qualidade num indivíduo o 
enfraquece, o torna desprovido de suas raízes e da fantasia pela vida. 
Numa organização, as áreas de controle, contabilidade e gestão de conhecimento são 
influenciadas pelas qualidades lunares.  
Uma ata de reunião, um workshop, uma avaliação das realizações do ano, são exemplos de 
atividades de qualidade lunar. Um grupo que não possui as qualidades atribuídas ao Tipo 
Refletor não sabe de onde veio, nem o que fez. O cuidado com o bem-estar, com as 
necessidades básicas de um grupo reunido (intervalo, água, comida) também são qualidades 
do Tipo Refletor. 
Esse tipo é muito comum e com maior predominância entre as mulheres do que entre os 
homens. 

 
COMO SE RELACIONAR COM O TIPO  
REFLETOR | LUNAR | LILÁS 

 
O Tipo Lunar reflete o mundo ao seu redor. Deve-se tentar penetrar nas profundezas da alma 
dessas pessoas tentando ver além das imagens refletidas do meio ambiente. Estas devem ser 
ignoradas para que se consiga alcançar a realidade que subjaz a estas influências. Isso requer 
uma forte dose de amor para com o Tipo Refletor, o que tornará possível enxergar o seu ser 
verdadeiro. O desafio é estimular a sua produtividade por meios artísticos e intelectuais, de 
maneira que esta sustente o despertar de sua autoconsciência. É preciso mostrar ao Tipo 
Refletor que nem tudo deve ser levado para o lado pessoal; ajudá-lo a não tomar para si, a não 
vestir as “carapuças”. A sua tarefa deverá ser observar o mundo exterior e obter disso uma 
compreensão maior, não subjetiva. 
 
O DESENVOLVIMENTO DO TIPO  
REFLETOR | LUNAR | LILÁS 

 
O amor pelos amigos, pelos familiares e a admiração por aqueles tipos mais ativos estimulam o 
Tipo Refletor. A melhor abordagem para o seu desenvolvimento é ele encontrar formas de dar 
vazão à sua expressão artística, já́ que ele tem naturalmente inclinação para criar ambientes de 
aconchego e fantasia, para a decoração interior. A expressão artística lhe possibilita o exercício 
da sua imaginação, da sua capacidade de dedicação e isto ajuda no contato mais consciente 



 

com o entorno. Uma atitude de questionamento da alma, que é fundamental para todo o 
desenvolvimento humano, também terá grande importância para este tipo.  
 
O TIPO ENÉRGICO | MARCIANO | VERMELHO  

 
O Tipo Enérgico é rápido e sua fala é conectada com a ação. A 
sua espada é a palavra e ele também pode ser chamado de tipo 
falante. Ele se sente em casa no mundo externo, este prevalece 
em relação ao mundo interior. A sua ação, frequentemente o 
conduz ao conflito com o mundo ou com outras pessoas. O 
embate intensifica o seu sentimento de identidade. Ele não 
depende da memória como uma função básica, mas sim da fala. 
O seu interesse está voltado para o que ainda está para 
acontecer e suas atividades são direcionadas ao futuro e não ao 

passado, como no Tipo Autoconsciente. Ele reage aos fatos ou impressões externos com a 
ação imediata, tanto através de palavras como de atitudes, sem refletir antes sobre elas. É um 
tipo à vontade na cultura moderna por esta assemelhar-se com a antiga cultura do império 
romano em muitos aspectos, especialmente em sua ênfase no exercício do poder e caráter 
militar. E por ela também apresentar uma inclinação para o discurso interminável no âmbito 
politico. 
O Tipo Enérgico é sempre muito direto no seu comportamento, sendo comumente mais rude e 
pode se mostrar violento. Mas ele nem sempre ataca; sabe também retirar-se rapidamente 
frente a uma ameaça.  
Em processos de grupo o Tipo Enérgico não suporta o estágio do planejamento, ele quer partir 
para a ação. É eloquente, defende seus argumentos com força. É assertivo, lógico, racional, 
simples e direto. 

 
SE RELACIONANDO COM O TIPO  
ENÉRGICO | MARCIANO | VERMELHO 

 
Uma atitude positiva é o interlocutor manter um certo grau de tranquilidade interior frente aos 
impulsos do Tipo Enérgico. Adotar uma participação cautelosa nos embates que ele 
desencadeia. Isso é difícil porque a tendência natural é corresponder ao comportamento 
enérgico. Mas nada pode ser mais contraproducente, uma vez que isso estimula a luta. 
Qualquer tipo de resistência o faz sentir-se vivo. O ideal seria buscar enxergar o sentido das 
afirmações e da aparente antipatia do Tipo Enérgico, sem gerar ressentimento. Desenvolver o 
interesse e perceber o que a sua fala apresenta de essencial. 
O grande defeito deste tipo é a raiva, a tendência que ele tem a não refrear as paixões e, a sua 
atitude parcial e extrovertida frente a vida. Dependendo do temperamento, estas forças podem 
contribuir para a formação de um forte caráter. 



 

A virtude desse tipo é, tradicionalmente, a coragem para enfrentar os desafios. Mas, a virtude 
que o Tipo Enérgico precisa desenvolver é a amabilidade, na medida em que as suas batalhas 
são travadas no íntimo e a agressividade latente é transformada em delicadeza. Para isto 
ocorrer é necessário que ele domine as suas paixões. 
 
O DESENVOLVIMENTO DO TIPO  

ENÉRGICO | MARCIANO | VERMELHO 
 

Ele precisa aprender a agir cuidadosamente, ao invés de atirar-se instintivamente nas 
situações. Para alcançar a paz interior e a serenidade ele deve cultivar a prática de vencer as 
batalhas dentro de si mesmo, ao invés de lutar contra inimigos externos. Esse caminho vai da 
luta para o amor. 
 
O TIPO ESTÉTICO | VENUSIANO | VERDE  

 
O tipo estético é outro tipo cuja vida interna está fortemente ligada 
ao mundo exterior. Os seus julgamentos são influenciados pelos 
sentimentos de simpatias e antipatias. De um lado, ele tende a 
entrar em discordância com a realidade quando essa não 
corresponde aos seus ideais; isto é expresso pela rejeição e 
antipatia. Por outro lado, quando os seus sentimentos entram em 
harmonia com o meio ambiente, ele sente uma forte aprovação e 
simpatia. Ele necessita de um meio ambiente bonito, aprazível e 
julga o mundo com base nessa necessidade inata; estabelece, a 

partir dela, os seus próprios padrões de como deveria ser o mundo. 
Os Tipos Estético e Refletor parecem estar intimamente relacionados e frequentemente 
manifestam-se juntos. Esses são os dois tipos essencialmente femininos, embora isso de forma 
alguma signifique que eles não possam ser encontrados, também entre os homens. 
A diferença entre eles é a seguinte: 
O Tipo Refletor é interiormente passivo, muito subjetivo e sua vida de sentimentos é como um 
espelho que reflete os altos e baixos emocionais do meio ambiente;  
O Tipo Estético é internamente ativo, cheio de julgamentos e sua vida emocional vive nos altos 
e baixos de suas simpatias e antipatias; está sempre interessado no que acontece na esfera 
emocional do seu entorno, a sua vida interna está sempre em confronto com o meio ambiente.  
Assim como o Tipo Enérgico, o Estético frequentemente entra em conflito com o mundo. Muitas 
vezes esses conflitos se manifestam de forma passional. As pessoas desse tipo são facilmente 
reconhecíveis: de aparência dócil, são encantadores. Podem ser descritos como afetuosos, 
com alta sensibilidade estética, e se diferenciam pela atenção no ouvir e pela capacidade de 
sedução. Em organizações, boa parte das competências que se busca desenvolver com os 
gerentes são qualidades venusianas: ouvir, persuadir, apoiar, etc. 



 

Equipes sem o Tipo Estético normalmente vivem em um ambiente árido, não há feedback 
positivo, elogios. As coisas são mecânicas, sem gentileza, brutas e geralmente com baixa 
motivação das pessoas. 

 
SE RELACIONANDO COM O TIPO  

ESTÉTICO | VENUSIANO | VERDE 
 
Na relação com o Tipo Estético, é importante levar em conta que a esfera particular do seu 
interesse são os segredos anímicos das outras pessoas – em outras palavras, as intrigas. Se 
algo importante tem que ser tratado com alguém desse tipo é aconselhável abordar um aspecto 
comum da vida cotidiana que esteja relacionado com “amor e ódio” e, a partir daí, levar o 
assunto para o campo do debate pessoal. Por exemplo, se um assunto relacionado com a 
ciência ou a filosofia precisa ser discutido com esse tipo, é necessário conduzir o assunto por 
intermédio de algo do dia a dia que tenha a ver com emoção. Então, será possível obter a sua 
atenção e expandir sua esfera de interesse que tende a ser parcial e restrita. 
A dificuldade do Tipo Estético é a unilateralidade do seu pensamento, por este estar restrito à 
vida dos sentimentos. Como virtude, ele tem a capacidade de se encantar, o que pode ser visto 
como uma predisposição para o amor. Ele tem sempre um objeto de amor e afeição e isso 
pode ser um ponto de partida para estabelecer uma conexão e contribuir para a sua 
autoeducação. Seu amor por determinados assuntos, pessoas ou fatos devem ser explorados 
e conduzidos à esfera da vontade; se for por meio de trabalho artístico, melhor ainda. A tarefa é 
ampliar a sua capacidade de julgamento por meio de experiências que despertem o pensar 
consciente. 
 
O DESENVOLVIMENTO DO TIPO  
ESTÉTICO | VENUSIANO | VERDE 
 
O Tipo Estético sente-se à vontade na vida social, ele é mundano, dado aos prazeres. Ele cria 
espaço para as coisas acontecerem. Essa capacidade para amar tem que ser expandida. A 
principal dificuldade para pessoas do Tipo Estético é a necessidade de evitar os julgamentos e 
silenciar os sentimentos de simpatia ou antipatia. Tais julgamentos constroem muros entre a 
alma e o mundo e as pessoas do Tipo Estético precisam trabalhar intensamente nelas mesmas 
para se libertar da vida emocional instintiva. De início, isso tem que ser praticado através de 
momentos de concentração meditativa e depois permear a rotina diária. 

  
 
 
 
 



 

O TIPO SOBERANO | JUPITERIANO | LARANJA  
 

O Tipo Soberano tem uma compreensão abrangente e um 
relacionamento equilibrado com o mundo exterior. Ele não se 
abala e não se joga nas circunstâncias externas, assim como o 
faz o Tipo Enérgico. Através de sua capacidade de sintetizar pelo 
pensamento, ele ordena as suas experiências. Esse tipo está 
tranquilamente no comando da situação, com uma espécie de 
autoridade real, a qual exerce calmamente. Sua vida emocional 
entra diretamente em contato com a situação e as condições do 
momento. Enquanto o Tipo Autoconsciente se relaciona somente 

com o passado e o Tipo Enérgico com o futuro, o Tipo Soberano vive no presente. Ele 
deliberadamente contrabalanceia a relação entre seu mundo interior e exterior e estabelece um 
ponto de convergência onde esses dois mundos se tocam. Ele tem pensamentos próprios, 
sábios e profundos. Sua atividade interna é intensa, continuamente ordenando o fluxo de 
impressões vindas do exterior. 
As pessoas desse tipo têm a tendência a intervir em situações caóticas do mundo externo 
através do poder de seu pensamento. Já que o tipo dominante anseia pela ordem e tem a 
capacidade de ordenar, o caos é olhado com aversão. Pessoas desse Tipo imediatamente 
acessam os problemas e querem solucioná-los de imediato, orientando a situação para um 
desfecho de forma bem definida. Agem com uma convicção tranquila devido ao seu 
pensamento amplo e perceptivo, através do qual fomentam ideais grandiosos. Um exemplo 
desse tipo de mente de amplo alcance é o Goethe, que desenvolveu um discernimento 
profundo sobre fenômenos tais como o crescimento das plantas, o comportamento dos animais 
e da vida humana e o fenômeno da luz e da cor. 
A imagem do tipo dominante é magnificamente expressa nas esculturas gregas que mostram 
Zeus, o senhor dos deuses sentado em seu trono em suntuosa tranquilidade, com sua 
poderosa cabeça elevada e testa complacente que exprime um pensamento abrangente. Além 
destas características, ele apresenta um corpo maciço e vigoroso. 
Tradicionalmente, as virtudes desse tipo são a sabedoria e a capacidade de gerar esperança, 
uma qualidade humana importante, uma força interior de liderança que sustenta a confiança e 
a convicção das demais pessoas. 
Os tipos dominantes são versados em pensamentos e ideias profundas, são frequentemente 
conscientes dos fundamentos básicos da existência e podem ser plenos de sabedoria.  
O aspecto negativo desse tipo é a atitude de arrogância, o que pode gerar grandes problemas 
em situações sociais. 
O tipo dominante faz o que é preciso, por mais que seja difícil ou duro. Numa reunião de grupo, 
suas qualidades se manifestam pela estrutura, pelo cuidado com o processo. Assim como o 
Tipo Ágil é o senhor do caos, o Tipo Soberano é o senhor da ordem. Numa empresa, a diretoria 
deveria ter as qualidades do Tipo Soberano. Sem elas, não serão capazes de organizar, 
estruturar, liderar, ver o todo, fazer o que é preciso. 
 



 

SE RELACIONANDO COM O TIPO  

SOBERANO | JUPITERIANO | LARANJA 
 
Em situações sociais que envolvem a interação com esse tipo, o interlocutor tem que ser capaz 
de elaborar e expor ativamente as próprias ideias. Isto significa ser capaz de formular conceitos 
bem amplos, o que o coloca no mesmo nível de pensar do Tipo Soberano e ajuda o diálogo. Os 
Tipos Soberanos são pessoas bastante individualistas, que fazem as coisas do seu modo e se 
orientam por seus próprios interesses. No seu desenvolvimento é vital assegurar que tenha 
acesso a suficientes questões conceituais que estimulem sua vida de pensamento. 
 
O DESENVOLVIMENTO DO TIPO  
SOBERANO | JUPITERIANO | LARANJA 
 
O caminho de desenvolvimento do Tipo Soberano segue dois requisitos básicos: primeiro, o 
Tipo Soberano tem que abrir mão de sempre querer exercer o poder e dominar os outros; 
segundo, ele tem que considerar que os outros, embora possam estar em diferentes níveis do 
pensar, podem lhe mostrar o caminho. Esse é o caminho da humildade. 
 
O TIPO ÁGIL | MERCURIAL | AMARELO 
 

O Tipo Ágil relaciona-se facilmente com o mundo exterior. Não se 
trata dele delinear conscientemente a linha entre os mundos 
interno e externo, tal como o faz o Tipo Soberano; mas sim de fluir 
nos altos e baixos da demanda social. Ele é muito perceptivo e 
reage instantaneamente às circunstâncias. Adapta-se ao mundo 
exterior. Este tipo não desperdiça energia tentando impor a sua 
forma de ser no mundo exterior, como o faz o Tipo Enérgico. Ele 
“surfa” na ação. Sua vida emocional autônoma e expansiva lhe 
proporciona uma sintonia imediata com tudo; ele percebe o que 

precisa ser feito. Mas, assim que algo novo exige sua atenção, ele esquece o impulso anterior. 
Sua alma rapidamente se move no fluxo das mudanças do mundo externo e ele faz o que 
precisa ser feito para a continuidade da ação.  
O Tipo Ágil é facilmente detectado na sociedade contemporânea. São pessoas que têm muita 
facilidade nos relacionamentos. Devido a sua mobilidade e flexibilidade e seu jeito fácil de lidar 
com os outros, muitas pessoas desse tipo associam-se em negócios e se dão bem. 
Eles conhecem todos os tipos de gente, fazem amizade facilmente e são extremamente 
competentes no trato com as pessoas. Muitos se tornam bons médicos ou terapeutas, já que 
essas profissões requerem uma grande adaptabilidade, capacidade de fazer diagnósticos e 
abertura às possibilidades que a natureza oferece para a elaboração de substâncias. O médico 
necessita da mesma mente viva e flexível, que também é importante para os homens de 



 

negócios. Portanto, a capacidade para o pensamento cognitivo, assim como a acuidade para a 
observação, são as funções anímicas mais importantes do Tipo Ágil.  
Embora a sua vida interior seja movida pelas impressões do mundo exterior, a sua vida interna 
tem uma dinâmica passiva. Para eles, não é uma questão de introduzir ordem no caos que o 
meio ambiente tende a causar na vida interior, devido ao grande número de impressões que 
cada pessoa absorve, dia após dia, hora após hora. Ao contrário, na vida do Tipo Ágil o caos é 
geralmente a regra. Eles pulam de uma coisa para outra e assumem dezenas de tarefas 
casuais.  
A virtude desse tipo de pessoa é sua grande inteligência. A sua força se manifesta no gosto 
pelas mudanças, pela inovação, pela sociabilidade, eloquência e versatilidade. Em um grupo, a 
pessoa do tipo amarelo está sempre repleta de ideias e propostas. Ele está em todas as festas, 
em todos os projetos novos. A falta deste Tipo traz rigidez, inflexibilidade, conservadorismo. 
Áreas comerciais costumam ter muito o perfil do Tipo Ágil. Sem ele, não há velocidade, 
flexibilidade, mudança. E, quando há excesso dele, temos como resultado a superficialidade, o 
“dar um jeitinho”, a falta de continuidade. 
 
SE RELACIONANDO COM O TIPO  
ÁGIL | MERCURIAL | AMARELO 
 
As pessoas desse tipo são reconhecidas por sua mobilidade e flexibilidade. São muito 
adaptáveis, mas também têm uma tendência a serem superficiais. Apesar de passar a 
impressão de ser muito ativo, esse Tipo tem uma natureza emocional passiva. Exteriormente, 
as pessoas do tipo amarelo parecem estar sempre em movimento, sempre ocupadas, sempre 
bem-humoradas – dançando pela vida. Mas, interiormente, são dominadas pelas impressões 
do mundo exterior e reagem usando o pensamento para fazer rapidamente conexões 
necessárias e partir para a ação. Vivem nos detalhes, enquanto que o tipo laranja vive na 
percepção de padrões globais. Em suas reações, as pessoas do Tipo Ágil são sempre levadas 
pelas emoções e respondem às circunstâncias, mas nunca sabem o que vão fazer em seguida. 
É possível que a maneira como reagem a uma coisa, num determinado dia, seja 
completamente diferente do modo que irão reagir à mesma coisa, em outro dia. Desse modo, 
não existe muita “forma” em sua vida. Sempre estão tentando ser simpáticos e são facilmente 
perdoados por suas transgressões. Eles são excepcionalmente bons no lidar com as pessoas, 
são adaptáveis e razoavelmente flexíveis. No entanto, ainda precisam trabalhar 
sistematicamente seu próprio desenvolvimento porque normalmente vivem no caos, onde 
circunstâncias externas ditam suas ações. Seus problemas são similares ao do Tipo Soberano, 
porque ambos têm boas qualidades, mas ainda precisam empreender em si próprios. Eles têm 
que desistir da segurança das circunstâncias exteriores e entrar com humildade num reino no 
qual eles não se sentem seguros, isto é, seu próprio eu interior. 
 
 
 



 

O DESENVOLVIMENTO DO TIPO  

ÁGIL | MERCURIAL | AMARELO 
 

O desenvolvimento desse Tipo ocorre quando ele consegue trazer mais consistência para a 
sua vida; quando ele incentiva um certo grau de certeza interior por meio de uma atividade 
meditativa; algo que o ajude a regular o caos interno criado pela superficialidade das suas 
sensações. Como por exemplo, a reflexão desencadeada pela observação. Isso pode ser 
adquirido com o treinamento da observação cuidadosa da realidade, ou seja, aquietar-se para 
examinar com atenção e elaborar o que foi observado depois. Quando esta observação é 
focada em seres vivos, o coração fala mais alto e é isso o que o Tipo Ágil necessita. Ele tem 
que acordar interiormente para que a ligação entre o sentimento e a observação seja 
estabelecida. Isso irá contribuir para a formação de uma maturidade que poderá se solidificar 
ao longo da vida. É um longo caminho, que demanda a perseverança de anos. Portanto, acima 
de tudo, é essencial que a pessoa do Tipo Ágil cultive consciência e atenção no que diz 
respeito às impressões do exterior. Uma vez que essa atitude se torne um hábito, o Tipo Ágil 
pode dominar o caos que tende a reinar na sua vida. 
 
O Tipo Ágil tem que seguir o caminho da reflexão e da deliberação interior. Trazer essas 
qualidades para sua vida, abrange a prática contemplativa meticulosa na própria vida cotidiana, 
para fazer com que essas qualidades sejam parte de sua vida. Eles têm que se tornar plenos 
de humildade, assim como de amor. 

 
 O TIPO RADIANTE | SOLAR | BRANCO 

 
Historicamente, o Tipo Radiante era visto como a combinação 
harmoniosa de todos os outros tipos. Hoje ele pode ser 
considerado como um ideal de desenvolvimento humano a ser 
alcançado. O Tipo Radiante é muito raro de se encontrar. Ele 
reúne os atributos positivos de todos os outros tipos e estabelece 
um equilíbrio entre a sua atividade interior e a receptividade ao 
mundo exterior. É possível que o relacionamento entre os mundos 
interno e externo se torne harmonioso quando todas as 
características funcionais anímicas dos tipos mencionados 

anteriormente estejam trabalhando juntas, em consonância. Assim surge o Tipo Radiante. O 
sentimento e o pensamento trabalham em conjunto e esse tipo de pessoa é normalmente 
dotada de um intelecto ativo e de um dom artístico. São pessoas reconhecidas por sua 
sinceridade, talentos naturais e atuação brilhante. Socialmente, não apresentam problemas. 
Sua virtude é o pensar com o coração. É um tipo que pode ser encontrado em épocas remotas. 
Rembrandt retratou Alexandre, O Grande, e na pintura colocou na região do seu coração, a 
mesma luz que colocou na sua fronte. 



 

Os outros seis tipos são mais fáceis de serem identificados e se manifestam de forma unilateral 
ou em combinações entre si. As qualidades radiantes deste raro Tipo Humano podem ser 
consideradas como uma aspiração para a qual todos os outros tipos possam se empenhar, 
quando tomam conscientemente o autodesenvolvimento nas mãos. 
O que é importante compreender é que algo desse elemento radiante e harmonioso pode ser 
alcançado por todos os outros Tipos, quando eles conseguem superar os excessos de suas 
parcialidades através da educação e do autodesenvolvimento.  
O atributo negativo do Tipo Radiante é a inércia. Quando esse tipo se deixa dominar por seu 
aspecto negativo, a inatividade interior pode se tornar um defeito muito sério.  
 
EM BUSCA DO TIPO RADIANTE EM CADA UM DE NÓS 
 
A harmonia que preenche a vida anímica quando o desenvolvimento é assumido com a devida 
cautela, é a maior força do Tipo Radiante. Isto não significa que todas as pessoas se tornarão 
iguais. As características dos diferentes Tipos Humanos permanecem, mas elas são integradas 
e cada pessoa pode irradiar a harmonia desta integração. Cada um mantêm a sua própria 
qualidade, mas a harmonia, a mais nobre das características, torna-se evidente em todos. 

 
Ninguém pode ter a pretensão de já ser um Tipo Radiante, somente pode esforçar-se para 
sê-lo através de um trabalho diário e contínuo que não pode ser fundamentado apenas na 
teoria ou credo, mas que se sustenta em atitudes.  
Quando consideramos o autodesenvolvimento, o ponto de partida sempre deve ser a educação 
do Tipo predominante. O tipo oposto ajuda a identificar as qualidades que precisam ser 
desenvolvidas pelo tipo que prevalece. Uma vez que a dupla possa ser reconhecida, alguns 
resultados são obtidos e torna-se possível unificar todos os aspectos.  

 
Eu levo o Sol em mim 
Ele me guia como rei do mundo 
 
Eu levo a Lua em mim 
Ela mantém a minha forma 
 
Eu levo Mercúrio em mim  
Ele mantém unidos, sol e lua 
 
Eu levo Vênus em mim 
Sem seu amor nada existe 
 
Ela se une com Marte 
Que fala ao meu ser por palavras 
  
Para que Júpiter tudo ilumine 
Com a luz da sabedoria 
 
E Saturno o ajuizado 
Irradie o meu ser em cores 
                           (Rudolf Steiner) 


