
 
 

 

TEMPERAMENTO 
E TEORIA DAS CORES 

 



 
 
OS TEMPERAMENTOS 
 
O temperamento é uma tendência de humor do indivíduo; sua sensibilidade e modo 
inato de reagir emocionalmente ao que vem do mundo. Cada pessoa tem seu próprio 
temperamento que expressa a “fisionomia de sua natureza mais íntima” Rudolf Steiner 
 
 
A TEORIA DOS TEMPERAMENTOS  
 
Os registros datam da antiguidade, do período greco-romano. 
Hipocrates, (460-377 ac), considerado o pai da medicina grega, desenvolveu a teoria 
sobre as quatro forças primordiais que estavam no fundamento de tudo que existia: 
Terra, Água. Ar e Fogo 

 
 
 
Hipocrates relacionou estas 
quatro energias criadoras com 
as condições de frio, quente, 
seco e úmido e com as 
propriedades do duro, gasoso, 
permanente e elástico que 
constituem o universo. 
 
Para Hipocrates, o corpo 
humano era um microcosmo 
onde estas quatro forças se 
constituíam em quatro 
substâncias que atuavam 
através de órgãos e fluidos do 
organismo.  
 
 



 
 
Órgãos                           Fluídos 
Coração                          Sangue 
Sistema respiratório      Fleuma 
Fígado                            Bílis amarela 
Baço                               Bílis preta. 
 
 
Os fluidos do corpo foram denominados como 
“humores”. A palavra humor vem do grego 
“chymos” que significa “suco”. 
Ao atribuir qualidades a cada um destes “sucos” 
do sistema químico do organismo, Hipocrates 
criou a Teoria dos Humores: o sangue era 
quente e úmido; a bile preta era fria e seca; a 
bile amarela era quente e seca e a fleuma era 
fria e úmida.  
 

 
Claudius Galenus (129-200 ac), um 
dos mais proeminentes médicos 
romanos da antiguidade consolidou 
o conhecimento do Hipocrates sobre 
a dinâmica entre os fluidos do 
organismo. Ele adotou a abordagem 
dos Humores como reguladores do 
comportamento humano, ao nomear 
os quatro temperamentos. 
Cada temperamento era percebido 
na medida em que um destes fluidos 
predominava e dominava os demais 
ou na proporção em que se 
mesclavam no metabolismo de cada 
pessoa. Galenus estabelecia uma 
relação direta entre estes níveis dos 
humores no organismo com as 
inclinações emocionais e 
comportamentais de cada cliente. 
Para Galenus, o temperamento ideal 
surgia quando os quatros humores 
estavam em equilíbrio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
TEMPERAMENTOS ENTRE A LUZ E ESCURIDÃO 
 
 
 
Rudolf Steiner vai se inspirar 
na teoria das cores do Goethe 
para ampliar a percepção dos 
temperamentos, atribuindo-
lhes cores e qualidades. 
Goethe considerava a luz e 
escuridão como forças 
criadoras originais do 
universo. Em seus estudos, as 
cores surgem como resultado 
da interação constante entre 
estas duas forças primordiais. 
Ele descreveu o fenômeno da 
cor como ações e sofrimentos 
- condições ativas e passivas 
- da luz. 
 
 
 
 
 
 
 

À medida em que a luz 
avança na escuridão ela 
ganha força, a escuridão se 
torna colorida e surge o 
espectro das cores. O 
vermelho, laranja e amarelo 
de um lado do espectro são o 
resultado da vitória da luz 
sobre a escuridão; o lado 
verde, azul e púrpura mostra 
a derrota da luz e o triunfo da 
escuridão.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
PENSAMENTO E VONTADE 
 
Rudolf Steiner faz uma analogia da teoria de Goethe com as três faculdades da alma 
humana: Pensar, Sentir e Querer. A luz seria da mesma natureza que o pensamento e 
a escuridão da mesma natureza que a vontade. O mesmo fenômeno da dinâmica de 
luz versus escuridão e a manifestação de cores que ocorre no espaço macrocósmico, 
ocorre também na alma humana. A luz radiante do pensamento, interagindo com a 
escuridão do querer, cria no sentir, o colorido dos temperamentos.  
Esta interpretação do fenômeno da cor associado à manifestação dos temperamentos 
ampliou a possibilidade de percepção deles. 
 

  
 
A luz é abraçada pela escuridão. O azul que brilha para dentro e cria um espaço interno 
foi relacionado ao melancólico, que é introspectivo, profundo, sereno, fiel e distante. 



 
 

 
 
A luz empurra a escuridão. O vermelho que avança foi associado ao colérico,  
por este ser ousado, ativo, empreendedor e agressivo. 
 

 
 
A luz irradia na escuridão. O amarelo que brilha para fora, foi associado ao  
sanguíneo, por este ser expansivo, alegre, otimista, comunicativo e voltado  
para o exterior.  



 
 

 
 
Luz e escuridão se encontram. O verde que surge neste equilíbrio entre luz e escuridão 
foi associado com o fleumático, por este ser estável, imparcial, desprendido e 
pragmático. 
 
EXCITABILIDADE E ENERGIA 
 
Seguindo a mesma linha de pensamento imaginativo, Rudolf Steiner, além de associar 
os temperamentos às cores, revelou as duas qualidades que constituem e dão 
significado a cada temperamento: “a excitabilidade e a energia".   
O que Rudolf Steiner quis dizer com estes dois novos conceitos? 
Energia significa poder e força; indica a força de uma pessoa para viver e suportar.  
Excitabilidade indica um maior ou menor grau de sensibilidade, é a capacidade de 
reação, a velocidade ou lentidão do indivíduo para apreender uma situação ou 
impressão e fazer uso dela.  
 
Neste novo contexto os quatro temperamentos foram considerados da seguinte forma: 
1. Colérico: tem muita energia e grande excitabilidade 
2. Melancólico: tem muita energia e pouca excitabilidade 
3. Sanguíneo: tem pouca energia e grande excitabilidade 
4. Fleumático: tem pouca energia e pouca excitabilidade. 
As diferentes combinações entre excitabilidade e energia vão compor os quatro tipos 
característicos de temperamentos. A energia está relacionada ao poder da vontade e 
a excitabilidade com a esfera dos sentidos. A vivacidade sensorial de uma pessoa e 
sua capacidade de reconhecer e julgar é a origem de sua excitação, que está 
relacionada à região do pensamento. Assim, em cada um dos quatro temperamentos, 
o poder da vontade e a esfera do pensamento estão combinados. Esses dois elementos 
determinam a realidade dos temperamentos. 



 
 

 
 
Uma pessoa colérica tem um alto grau de excitabilidade, mas também tem igualmente 
alta energia. Tal indivíduo manterá seu interesse em algo por um tempo considerável 
e não o abandonará antes que ele tenha alcançado entendimento e domínio do 
assunto. 
  
Uma pessoa melancólica tem um grau baixo de excitabilidade, mas tem energia 
abundante. E rapidamente se apropria do conteúdo. Os melancólicos são 
condescendentes com as próprias ideias e facilmente se fixam a elas.  
Uma pessoa sanguínea tem um alto grau de excitabilidade. Será muito sensível a 
qualquer impressão nova e a apreenderá muito rapidamente. Mas tem um grau de 
energia baixo, o que significar que se voltará muito rapidamente a qualquer outra coisa 
que se desviando do seu interesse inicial. 
 
Uma pessoa fleumática tem graus baixos, tanto de energia quanto de excitabilidade. É 
uma pessoa mais calma, estável, ponderada, parcimonioso, com mais persistência e 
cautela, do que iniciativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
COMO OS TEMPERAMENTOS SE ORDENAM ENTRE SI 
 
Na abordagem de Rudolf Steiner, um indivíduo não é determinado por um único 
temperamento. Todos têm os quatro temperamentos em sua personalidade, mas um 
deles se sobressai aos outros. Organizando os quatro tipos principais, temos a seguinte 
ordem: 

      

 
Dois temperamentos sempre se apresentam como polos opostos, excluindo-se 
mutuamente. O indivíduo fleumático raramente apresenta sinais de colérico e 
igualmente o sanguíneo e o melancólico são incompatíveis. Cada temperamento, 
portanto, tem dois parceiros, que variam em intensidade e aparência. 
 
COMBINAÇÕES MÚLTIPLAS 
 
De outro lado, um indivíduo colérico apresentará sempre certas tendências 
melancólicas e sanguíneas. O temperamento fleumático, dificilmente estará presente 
nesta pessoa. O homem colérico (como Beethoven, Napoleão e muitos outros) se 
inclinará mais para o lado melancólico; a mulher colérica, mais para o sanguíneo. 
Uma pessoa melancólica tem sintomas de fleumática, bem como sinais de colérica, 
mas não mostra a menor indicação de uma atitude de sanguínea. Tudo nela vai 
apresentar a marca da escuridão e da vontade, com muito pouca excitabilidade. 



 
 
O fleumático pode ter algumas qualidades melancólicas, assim como sanguíneas. Seu 
temperamento colérico é completamente oculto e dificilmente será mostrado. Neste 
caso, é o homem que apresentará mais tendências sanguíneas, e a mulher as 
características melancólicas. 
 
O temperamento sanguíneo tem um lado colérico masculino e uma qualidade 
fleumática feminina. Nunca apresentará tendências melancólicas.  
 
Além do conhecimento da teoria dos temperamentos, é preciso um certo grau de 
disponibilidade interior e uma boa capacidade de observação para reconhecer o 
temperamento de uma pessoa, ou o próprio. Na vida interna da alma humana, o pensar, 
sentir e agir são forças anímicas que se mesclam. E esta dinâmica faz com que 
temperamentos se apresentem misturados.  Eles são a manifestação destas interfaces 
que podem ser percebidas como cores. O movimento entre as cores é dinâmico e a cor 
do temperamento dominante se mistura com as demais cores. 
 
Algumas vezes, será necessário descobrir o temperamento predominante pela 
percepção da qualidade do temperamento que está ausente. Por exemplo, se a 
característica da melancolia não estiver presente em uma pessoa, o temperamento 
oposto, no caso o sanguíneo, será o dominante. Essa abordagem costuma ser de 
grande ajuda no diagnóstico dos temperamentos. 
 
Como os temperamentos são influenciados, amalgamados por muitas outras 
qualidades do indivíduo, dificilmente dois traços temperamentais semelhantes serão 
encontrados. Nós somos os tecelões de nossa própria veste temperamental, e a ela 
damos textura, cor e corte individual.  
 
OS TEMPERAMENTOS E A DIMENSÃO DO TEMPO 
 
Outro sintoma importante é a relação de vários temperamentos com o fenômeno do 
tempo. O melancólico está profundamente confinado a experiências passadas. Ele 
sempre estará contemplando eventos passados, trazendo-os sempre de novo à sua 
mente. Ele tem dificuldade em esquecer o que lhe foi feito; sua atitude é voltada para 
o passado. 
 
A pessoa colérica pode facilmente perdoar. Ela não gosta de se repetir ou vivenciar 
novamente experiências passadas. Procura a ação, deseja desafiar e assumir novas 
tarefas. Seu olhar está no futuro. 
 
Tanto o fleumático como o sanguíneo estão relacionados ao presente. Impressões 
imediatas se seguem rápida e ansiosamente na mutável atitude de sanguíneo. O 
fleumático gosta de se entregar ao presente e não se liga muito ao passado ou ao 
futuro. Esses dois temperamentos são filhos do tempo presente. 
 
OS TEMPERAMENTOS NO ESTUDO DA BIOGRAFIA HUMANA 
 
O ser humano é um ser infinitamente complexo que percorre a sua jornada de vida no 
tempo e espaço tridimensional da terra. Na trajetória biográfica, identificamos duas 
correntes de tempo que se cruzam e influenciam o desenvolvimento de uma pessoa: 
uma corrente que vem do passado e outra corrente que vem do futuro. Passado e o 



 
 
futuro são sempre atuantes no momento atual da vida de um indivíduo. A corrente do 
passado se manifesta em tudo o que nele é forma e estrutura e expressa os dons e 
predisposições pré-natais de sua natureza. A corrente do futuro atua antecipando tudo 
o que está em processo de transformação e de evolução, que se constitui como uma 
semente do futuro e escapa à própria observação pessoal. 
 
O temperamento é um dom que está impresso na configuração do corpo. Ele vem da 
corrente do passado. Na biografia ele surge na puberdade quando amadurece a vida 
emocional própria do indivíduo e a sua vida anímica se personifica na respectiva base 
corpórea.  
 
Se o corpo do fleumático tende a ser arredondado, seu humor é igualmente expansivo. 
A testa do colérico é longa e dura; seu corpo tende a ser rijo e da mesma forma, a sua 
vontade é determinada e orientada para os fins.  
 
A testa larga do melancólico, seu corpo esguio e ligeiramente inclinado para frente, seu 
passo arrastado, tudo isso revela o "peso" de sua vida interior.  
 
A figura graciosa e harmoniosa e o andar leve do sanguíneo, combinam com sua 
natureza alegre, que não se fixa em lugar algum. 
 
A análise dos temperamentos não deve ser tomada de forma unilateral ou dogmática; 
ela é mais um ângulo para conhecer a entidade humana, em seu aspecto fisiológico, 
funcional e morfológico. 
 
O trabalho com desenvolvimento de pessoas pressupõe que se saiba discernir qual a 
atitude anímica básica que predomina no indivíduo, incorporada desde sua existência 
pré-natal em uma determinada corrente hereditária para criar condições de lhe 
proporcionar certas experiências. O que importa é essa compreensão. Ampliar a 
compreensão das forças que plasmaram este ou aquele indivíduo. O observador deve 
sempre estar interessado na essência do ser humano, olhando para ele de todos os 
pontos de vista e nunca se cansando de estudar as leis evolutivas. A mesma tarefa 
serve para aqueles que buscam uma compreensão de si mesmos e buscam o 
autodesenvolvimento. Devemos penetrar mais profundamente na vida orgânica e na 
vida anímica, onde o ser humano existe ligado às forças divinas, até alcançarmos o 
seu verdadeiro Ser.  
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