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RESUMO

O ENEAGRAMA COMO FERRAMENTA NAS ORGANIZAÇÕES

AUTOR: Amanda da Conceição Rodrigues
ORIENTADOR: Augusto César Vieira dos Santos

O Eneagrama é um sistema de desenvolvimento humano milenar que mapeia detalhadamente
nove padrões comportamentais ou padrões formadores de tipos de personalidades. A
aplicação do Eneagrama na organização permite compreender as diferentes motivações de
cada individuo e criar estratégias que facilitem o desenvolvimento das suas relações
interpessoais. Diante disso, esta pesquisa objetiva analisar como a ferramenta Eneagrama
ajuda a identificar as relações interpessoais da Infraestrutura da Universidade Federal de
Sergipe, identificando o tipo de personalidade predominante na organização, identificando o
tipo de personalidade predominante dos líderes da organização e analisando a relação das
personalidades predominantes na organização. A metodologia usou os procedimentos da
pesquisa de campo e da pesquisa bibliográfica; os passos dos procedimentos metodológicos; a
coleta de dados do tipo triangulação: entrevistas, observação participante e aplicabilidade do
teste de personalidade Eneagrama; e a análise de conteúdo como técnica de análise de dados.
Os resultados revelam a predominância do tipo de personalidade da unidade pesquisada e dos
seus líderes como do Tipo 7, distinguindo a relação interpessoal entre os tipos predominantes.
Na conclusão são apontadas três recomendações de futuras pesquisas relacionadas ao tema
Eneagrama.

Palavras-chave: Eneagrama. Relações Interpessoais. Organização.

ABSTRACT

THE ENNEAGRAM AS A TOOL OF THE ORGANIZATIONS

AUTHOR: AMANDA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
ADVISOR: AUGUSTO CÉSAR VIEIRA DOS SANTOS

The Enneagram is an age-old human development system that maps in detail nine behavioral
patterns or patterns that form personality types. The application of the Enneagram in the
organization allows to understand the different motivations of each individual and create
strategies that facilitate the development of their interpersonal relations. Therefore, this
research aims to analyze how the Enneagram helps to identify the interpersonal relations of
the Federal University of Sergipe Infrastructure, identifying the predominant personality type
in the organization, identifying the predominant personality type of the organization's leaders
and analyzing the relationship of the personalities predominants in the organization. The
methodology used the procedures of field research and bibliographic research; the steps of
methodological procedures; the collection of triangulation type data: interviews, participant
observation and applicability of the Enneagram personality test; and content analysis as a data
analysis technique. The results reveal the predominance of the personality type of the research
unit and its leaders as Type 7, distinguishing the interpersonal relationship between the
predominant types. In the conclusion are pointed out three recommendations of future
research related to the Enneagram topic.

Keywords: Enneagram. Interpersonal Relationships. Organization.
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1 INTRODUÇÃO

Devido às diferenças de personalidade dos indivíduos no ambiente de trabalho, a
capacidade de relacionar-se bem com as outras pessoas é um dos maiores desafios da
humanidade nos tempos de globalização e mudança constante. (SOUSA, 2013, p. 8). Por esse
motivo, o autoconhecimento resulta na melhoria das relações interpessoais nas organizações,
favorecendo a comunicação da equipe, a resolução dos conflitos, tornando o ambiente mais
leve, onde a competitividade é apenas com o ambiente externo.
Para se comunicar e se relacionar bem com o outro, é necessário que se identifique os
próprios pontos fortes e fracos da sua personalidade, uma vez que, o trabalho em equipe é
uma das atividades que exigem controle maior sobre as emoções, pois os problemas no campo
do relacionamento tornam-se alguns momentos inevitáveis, mas podem ser controlados com
atitudes que busquem avaliar de forma imparcial as partes envolvidas.
Weisinger (apud SOUSA, 2013, p. 8) diz que “a comunicação de equipe assim
aperfeiçoada irá permitir que o grupo resolva problemas, gere planejamentos produtivos e
compreenda melhor como trabalhar em grupo de maneira mais eficaz”. Assim sendo, esse
trabalho provoca o seguinte problema de pesquisa: Como a ferramenta Eneagrama ajuda a
identificar as relações interpessoais da Infraestrutura da Universidade Federal de
Sergipe - INFRAUFS?
Considerando-se que diversas organizações em todo o mundo estão usando o
Eneagrama para melhorar a comunicação interpessoal, enriquecer os estilos de liderança,
gerar responsabilidade e comprometimento dos colaboradores, entre outros, se faz necessário:
Analisar as relações interpessoais da INFRAUFS, a partir da ferramenta Eneagrama,
respondendo assim, aos seguintes objetivos específicos: Identificar o tipo de personalidade
predominante na organização; Identificar o tipo de personalidade predominante dos
líderes da organização; Analisar a relação das personalidades predominantes na
organização.
Relevando-se que o Eneagrama busca conhecer, entender, levantar as competências e
o perfil individual, considerando os pontos fortes e pontos fracos de cada um, norteando
assim, a um caminho entre a razão e a emoção, foi que surgiu a intenção de se realizar um
estudo da aplicabilidade da ferramenta ou sistema Eneagrama na INFRAUFS, na cidade de
São Cristovão, estado de Sergipe. Contudo, esse trabalho não tem a pretensão de apresentar
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propostas de melhorias nas relações interpessoais da instituição, e sim dar início à
identificação das competências emocionais dos seus servidores, destacando seus perfis e
atributos pessoais. Caberá à instituição a decisão de utilizar essa avaliação como modelo para
ajustes de suas equipes ou dos seus métodos de trabalho.
A finalidade do trabalho foi analisar como as personalidades individuais interferem no
trabalho das equipes estudadas na INFRAUFS, usando como base os padrões do sistema do
Eneagrama, que vem sendo utilizada por diversas organizações em todo o mundo, buscando
relações mais saudáveis e produtivas. Cadu Lemos Associados [2015] elenca algumas dessas
organizações:

Quadro 1 – Exemplos de organizações que utilizam Eneagrama.

Fonte: Adaptado de Cadu Lemos Associados [2015].

O fator relacionamento interpessoal dentro das organizações impulsionam
consideravelmente o alcance do sucesso profissional e pessoal dos seus colaboradores, esse
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fator está cada vez mais sendo exigido no perfil dos profissionais, à medida que ele revela o
verdadeiro comportamento presente em cada indivíduo e suas influências e implicações nas
atividades exercidas em suas funções e cargos. Isso é percebido por TEIXEIRA (2014, p.10)
quando cita “[...] conduta pessoal é tão importante quanto desempenho profissional. Por isso a
busca das organizações em estimular seus colaboradores a desenvolverem suas habilidades de
relacionamento interpessoal, visando atingir melhores resultados em seus negócios”.
Relação interpessoal dentro da organização é o processo onde uma pessoa com seu
perfil próprio se une a seu colega de trabalho com suas características semelhantes ou
diferentes do seu parceiro e essa união de singularidades irá se tornar grupos ou equipes de
trabalho em busca do mesmo objetivo organizacional, por isso o Eneagrama é usado por
diversas organizações que buscam o conhecimento dessas características, suas implicações e
motivações dentro do grupo (LEBOOKS, 2013, p. 46),
Pode-se justificar também o interesse pessoal da pesquisadora em investigar esse tema
pouco explorado na área de Secretariado Executivo e entender a aplicabilidade desta
ferramenta dentro da organização; a vontade em contribuir com o Departamento de
Secretariado Executivo da Universidade Federal de Sergipe, através da prática dos
conhecimentos adquiridos ao longo da execução do curso, a correlação desse trabalho com as
disciplinas da própria graduação e o norteamento de futuras pesquisas; e satisfação em
colaborar com a instituição pesquisada, oferecendo um resultado que a permita lidar melhor
com as diferenças, a tomar decisões e a obter diferentes resultados.
Foram respeitadas as limitações da pesquisa, pois estudar e observar o comportamento
das pessoas é uma tarefa complexa, com resultados variáveis e que exigem desempenho
voluntário, por isso, a interpretação do autoconhecimento dessas pessoas foram deduzidas a
partir do padrão do teste Eneagrama.
Este trabalho está divido em Introdução e em capítulos, sendo que no Capítulo 2
apresenta-se o referencial teórico divido em 5 (cinco) partes, a primeira parte discorre sobre o
Homem como Ser Social, o embasamento foi construído a partir das obras dos autores:
Aristóteles (1985), Chiavenato (1993), Moggi e Burkhard (2000), Santarém (2009), Reeve
(2009) e Bjur e Caravantes (1995). A segunda parte discorre sobre Relações Interpessoais nas
Organizações, o embasamento dessa parte foi construído a partir das obras dos autores:
Santarém (2009), Hunter (2004), Silva, D. et. al. (2008) e Martins (2013). A terceira parte
discorre sobre Administração Pública, o embasamento foi construído a partir das obras dos
autores: Costin (2010), Bjur e Caravantes (1995), Matias-Pereira (2008), Oliveira (1994),
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Isaia, Bolzan e Maciel (2012) e Silva, M. e Silva, R. (2006). A quarta parte discorre sobre A
Ferramenta Eneagrama, com embasamento de: Palmer (1993), Nunes (2016), Connectare
Desenvolvimento Humano (2013), TAE (2017), Maitri (2003), Riso e Hudson (2006) e
Danião (2015) . A quinta e última parte discorre sobre Eneagrama e as Relações Interpessoais
na Organização, com embasamento dos autores: Daniel e Price (2009), DH Consultoria
(2014), Bergamini (1997) e Sonntage e Kruger (2017).
O Capítulo 3 aborda a metodologia da pesquisa e os procedimento metodológicos,
apresentando quadros com os passos das etapas da pesquisa e os resultados das entrevistas
semi-estruturadas.
O Capítulo 4 apresenta a caracterização da unidade pesquisada, bem como seu
organograma.
No Capítulo 5 são apresentados os resultados da análise do conteúdo da aplicabilidade
do teste de personalidade Eneagrama e da observação participante.
No último Capítulo são feitas as considerações da pesquisa e apontadas
recomendações de futuras pesquisas relacionadas ao tema.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

O ser humano possui a necessidade de interação e envolvimento mútuo com o outro,
buscando atingir algum objetivo dentro da sociedade. Por meio de mesmos interesses pessoais
acontecem os relacionamentos humanos e os grupos com características específicas e comuns.
No mundo dos negócios essa relação é importante para o desenvolvimento de equipes
produtivas, com boa comunicação e dispostas a encarar os desafios organizacionais.
Assim, o homem faz parte de um processo de inter-relação dos sistemas de
relacionamentos e ele é reconhecido como uma unidade que necessita expressar sua
personalidade, características e valores pessoais. As relações interpessoais dentro do sistema
organizacional busca entender as conseqüências que ela traz para a produtividade das pessoas
na organização, a partir de programas de reconhecimento e potencialidade individuais ou de
equipes.
O uso ferramenta Eneagrama na organização subsidia a compreensão da estrutura
emocional e o modelo mental de cada integrante da organização, e por meio da sua
metodologia facilita e clarifica os pontos a serem desenvolvidos ou potencializados. Ela
mapeia detalhadamente nove padrões comportamentais ou padrões formadores de tipos de
personalidades, seus níveis de consciência, suas características mais marcantes, emoções,
valores, crenças e tendências, formadas de forma inconsciente e que acabam se tornando uma
motivação básica para o indivíduo .

2.1 O HOMEM: SER SOCIAL

O homem é um ser naturalmente carente, que necessita do outro para se completar e
suprir necessidades, mesmo com suas características individuais e divergentes, tornando-se
interdependentes por se auxiliarem dentro das mesmas finalidades. Por isso, Aristóteles
(1985, p. 1252ª-1252b) afirma:

As primeiras uniões entre pessoas, oriundas de uma necessidade natural, são aquelas
entre seres incapazes de existir um sem o outro, ou seja, a união da mulher e do
homem para perpetuação da espécie (isto não é resultado de uma escolha, mas nas
criaturas humanas, tal como no outros animais e nas plantas, há um impulso natural
no sentido de querer deixar depois de um individuo um outro ser da mesma espécie);
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e a união de um comandante e de um comandado naturais para sua preservação
recíproca [...]; o senhor e o escravo tem, portanto, o mesmos interesses.

Os seres humanos são obrigados a cooperarem uns com os outros para atingir algum
objetivo dentro da sociedade, por possuírem limitações intelectuais, físicas, emocionais, é um
ser isoladamente fraco, por isso a necessidade de viver em contínua interação humana e
envolvimento mútuo (CHIAVENATO, 1993).
Moggi e Burkhard (2000, p.37) dizem que para a antroposofia a intuição animal o
induz a reagir a cada situação de acordo com as características típicas da sua espécie, sem
falar em individualidade entre os animais, afirmando que todos os exemplares de uma espécie
se comportam e reagem de maneira igual, como se um espírito de grupo lhes mostrasse a
razão da existência, por isso, os animais possuem uma alma de grupo. Enquanto os animais
tem a consciência de vigília, só o ser humano tem consciência de si próprio, que o faz ter
noção de si mesmo perante o mundo. Isso gera os pressupostos de faculdades que são
encontrados nos seres humanos, e que não constituem os animais:
 Só o ser humano é capaz de opor-se ao mundo numa relação sujeito-objeto.
 O animal está sempre entregue às suas sensações, reagindo a elas.
 O homem tem memória, o animal não (não confundir memória com capacidade de
reconhecimento).
 O homem pode desconsiderar as influências do meio.
 O homem pode dominar seus instintos por decisão autônoma.
 O homem tem livre-arbítrio, que é a liberdade de agir, de escolher conscientemente entre
vários atos possíveis, moral ou imoralmente.
 O ser humano é o único ser que tem postura ereta, permitindo-lhe vencer a lei da gravidade
e conquistar o espaço físico, entretanto todos os outros animais tem sua coluna vertebral
paralela ao solo.
 O homem consegue expressar-se pela fala, conquistando e construindo um espaço social
dinâmico.
 Seu pensamento pode fluir no tempo (passado, presente e futuro), conquistando o infinito
ou um plano espiritual.
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Seguindo o princípio da evolução ou do desenvolvimento, o ser humano evolui pelo
aperfeiçoamento das suas faculdades mentais e morais, adquirindo conhecimentos e técnicas.
Quando um grupo de pessoas que se unem com algum objetivo comum, seja ela desde
a realização de uma tarefa simples até criar um negócio ou fundar uma associação ou um
clube, essas pessoas acabam gerando uma cultura, um ambiente ou um espírito, pelo fato de
se dedicarem a uma ideia, a uma intenção, a uma vontade, pensamentos, sentimentos, atenção,
trabalho e ações. Os relacionamentos humanos que nascem desses encontros, através de certos
interesses pessoais é a síntese dessas pessoas, com suas virtudes e não virtudes. Reconhece-se
isso como ‘espírito do grupo’ ao se referir a um grupo que detenha certas características
específicas.
No ponto de vista do ser social líder, o processo acelerado de transformação social
atual exige uma nova postura dos líderes que buscam melhores resultados, devendo deixar de
insistir em estilos de lideranças ultrapassados recorrentes de modelos mentais instalados
durante os séculos. No modelo ocidental a racionalidade, a lógica e os fatos eram enfatizados
e o homem era impedido de expressar seus sentimentos e de desenvolver sua capacidade
intuitiva, ou seja, sua capacidade de perceber além dos cinco sentidos sensoriais, uma vez
que, essas percepções não eram consideradas reais. Observavam-se os resultados desses
estilos, no coletivo: degradação e desperdício dos recursos naturais e do meio ambiente,
miséria, violência urbana etc., no individual: neuroses, depressões, vícios etc. Esse modelo
também anula a identidade dos indivíduos, perdendo sua consciência de si mesmos e sobre
seu papel na sociedade, esquecendo-se de si mesmos e se condicionando apenas ao poder e ao
prestígio, considerando que seus valores estão nas qualidades que o mercado competitivo
define como fatores para o sucesso, substituindo seus sentimentos de identidade própria.
(SANTARÉM, 2009, p. 33-34)
Para um melhor entendimento sobre o que foi detido dos líderes nessa época, Reeve
(2006) define os componentes emocionais como:
 Excitação corporal: é este componente que prepara nosso corpo para ação, ele caminha
juntamente com a emoção, pois quando um ser define algum tipo de emoção,
inevitavelmente estará ocorrendo excitação.
 Sentido de propósito: concede a emoção certa motivação. Este componente leva a entender
porque as pessoas têm benefícios com as emoções, já que sem essas emoções estas mesmas
pessoas não teriam nenhum sentimento de medo, amor, ódio, alegria, seja ele bom ou ruim.
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 Social expressivo: é a parte que leva a compreender o que a pessoa está sentindo, sem que
ela se utilize de palavras. Somente pela expressão, gesto e postura (não verbal), descobrese seu sentimento, qual tipo de emoção.
 Sentimentos: é a maneira que o ser humano utiliza para expressar suas emoções, o que está
sentindo em determinado momento.
Santarém (2009, p. 40-41) destaca que o líder deve identificar seus valores e as
crenças que os sustentam para que haja uma mudança de mentalidade individual e no espírito
das organizações, desprendendo-se das percepções errôneas e tomando consciência da sua
verdadeira personalidade. Ele enfatiza esse conceito através do trecho da entrevista de 26 de
junho de 1933, onde Jung ao ser entrevistado sobre liderança pelo Dr. Adolf Weizäcker, na
rádio Berlim, sua resposta foi enfática:

O autodesenvolvimento do indivíduo é especialmente necessário em nosso tempo.
Quando o indivíduo não possui consciência de si mesmo, o movimento coletivo
também carece de um sentido claro do desígnio. Somente o autodesenvolvimento do
indivíduo, que eu considero ser objetivo supremo de todo o esforço psicológico,
pode produzir porta-vozes e líderes conscientemente responsáveis do movimento
coletivo. Se o líder não se conhece a si mesmo, como poderá liderar outros? É por
isso que o verdadeiro líder será sempre aquele que tem coragem de ser ele mesmo e
que pode não só olhar os outros nos olhos, mas também se olhar todo a si mesmo.
(MCGUIRE ET alii, 1982, p. 74 apud SANTARÉM, 2009, p. 41).

Apesar de a completa realização individual ser um ideal inatingível, o ser humano
desenvolver suas potencialidades, constituindo, assim, sua personalidade como realização
máxima, enfrentando o desafio desse caminho com disciplina e extremo desejo de ser feliz.
Encontrar a personalidade individual é um processo de autodescoberta contínuo e cada vez
mais profundo para encontrar a própria essência, é ouvir a própria voz interior que o convoca
a ser ele mesmo. O processo de autoconhecimento estabelece um contato com o inconsciente
pessoal e coletivo, acessando conteúdos inconscientes integrando-os conscientemente ao
contexto vital.
Para Bjur e Caravantes (1995, p.23-36) a razão de ser de todas as organizações é o
homem e ele tem consciência que as organizações sociais são criação da mente humana.
Porém, muitas vezes o homem esquece que sua finalidade básica é servir a este mesmo
homem e proporcionar-lhe aquilo que ele individualmente não poderia obter, seja em termos
de sustento básico ou em termos de uma vida plena. Para eles o termo a satisfação pessoal é
baseado na necessidade da busca de um comportamento ético de parte dos indivíduos no
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mundo organizacional, a partir da teoria aristotélica de que o propósito da ética era apenas a
busca da felicidade humana. Para tanto, eles citam que para Maslow o homem auto realizado
é o que transcende os fatores motivacionais da sua existência, e que para Guerreiro Ramos o
homem transcende os limites operacionais, que com sua capacidade psicológica, desligar-se
de suas circunstâncias interiores e exteriores, se entendendo melhor.

2.2 RELAÇÕES INTERPESSOAIS NAS ORGANIZAÇÕES

O conceito do inconsciente coletivo é inato ao ser humano, ele já nasce com uma
estrutura psicológica herdada e singular, com a mente precondicionada para reagir ao mundo
exterior, desenvolvendo suas capacidades ao longo do tempo. Esse coletivo é constituído por
conteúdos ou modos de comportamentos presentes em todas as pessoas, esses conteúdos
podem ser definidos como arquétipos, por se tratar imagens primordiais existentes desde os
tempos mais remotos da humanidade, compreende-se que arquétipo como uma espécie de
instinto psicológico, uma tendência inata presente na psique humana. Essa tendência ou esse
padrão de comportamento humano é o que provoca a predisposição de cada indivíduo reagir
de forma padronizada diante de determinadas situações, imagens e temas, essa é uma
dimensão especificamente individual, inconsciente pessoal, cujo conteúdo está relacionado às
experiências e complexos de caráter emocional. Compreende-se que, a relação da psique
pessoal com a coletiva é similar com a relação entre o indivíduo e a sociedade. “Assim como
o indivíduo não é somente um ser singular e isolado, mas um ser social, a psique também
deve ser entendida não somente na sua singularidade, mas como um fenômeno coletivo”
(SANTARÉM, 2009, p.63 et seq.).
Um dos principais arquétipos da personalidade é o ego, ele está no centro da
consciência e inclui a personalidade empírica do indivíduo, com todos seus atos conscientes,
ele direciona a vida consciente e tende buscar o equilíbrio, quando o consciente se sente
ameaçada. O ego constitui-se das experiências que cada pessoa tem de si mesma,
assemelhando-se a um espelho, no qual a psique se enxerga para se tornar consciente, por isso
ele é um fator determinante para distinguir um ser humano de outro, ele é um agente
individualizante na consciência humana, provocando as escolhas e o desenvolvimento de uma
conduta consciente.
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Essa ideia é reforçada por Hunter (2004) em sua obra O monge e o Executivo ele
explana que velhos paradigmas podem ser prejudiciais no mundo das relações. Paradigmas
são simplesmente padrões psicológicos, modelos ou mapas que cada indivíduo usa para
percorrer a vida, eles podem tornar-se perigosos se forem tomados como verdades absolutas,
sem qualquer possibilidade de mudança e sem filtro das novas informações, provocando
paralisia frente às mudanças que ocorrem constantemente. Por isso, é importante que se
desafie continuamente os paradigmas a respeito de si próprios, do ambiente em torno de si,
das organizações e das outras pessoas, esse é um grande provocação para a psique, pois a
mudança provoca desinstalação, tira o indivíduo da zona de conforto e força a fazer as coisas
de modo diferente.
Os paradigmas da administração predominantes nesse milênio são em estilo pirâmide
e é um velho conceito herdado de séculos de guerra e monarquias, como exemplo, nas forças
armadas, onde o general se encontra no topo, com coronéis, seguidos dos capitães e tenentes,
sargentos e, por fim, os soldados.

Figura 1 – Velho Paradigma.

Fonte: Hunter (2004).
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Aplicando essa teoria aos modelos de direção das organizações atuais, pode-se
amoldar o presidente no lugar do general, os vice-presidentes no dos coronéis, os gerentes
intermediários no dos capitães e tenentes, os supervisores no dos sargentos, e na base os
empregados ou associados no lugar dos soldados. Interpretando-se assim, que neste modelo
quem está mais próximo do cliente são os empregados e associados, são eles que executam o
trabalho e agregam valores ao produto, apoiados pela linha de frente dos supervisores, e a
seguir todo o resto. Essa nova pirâmide tem como foco principal servir ao cliente, onde os
empregados na linha de frente servem aos clientes e garantem suas verdadeiras necessidades
sem atendidas, e onde o supervisor vê os empregados como clientes, identifica e preenche
suas necessidades e assim por diante, isso requer novas atitudes, novos paradigmas e que se
assuma que o papel do líder é servir aos outros.

Figura 2 – Novo Paradigma

Fonte: Hunter (2004).

Para exemplificar isso, Hunter cita algumas comparações de velhos e novos
paradigmas no quadro abaixo.

23

Quadro 2 – Exemplos de velhos e novos paradigmas.
VELHO PARADIGMA

NOVO PARADIGMA

Invencibilidade dos EUA

Concorrência global

Administração centralizada

Administração descentralizada

Japão = produtos de má qualidade

Japão = produtos de boa qualidade

Gerenciamento

Liderança

Eu penso

Causa e efeito

Apego a um modelo

Melhoria contínua

Lucro a curto prazo

Lucro a curto e longo prazos

Trabalho

Sócios

Evitar e temer mudanças

A mudança é uma constante

Está razoável

Defeito zero

Fonte: Adaptado de Hunter (2004).

Segundo Silva, D. et. al. (2008) os indivíduos que compõem a organização criam
estratégias que atuam como força impulsionadora do comportamento em seu desenvolvimento
nas relações interpessoais no contexto organizacional, podendo assim, determinar o foco do
trabalho e o que se pretende identificar, como as pessoas reagem ao desempenharem
determinadas funções, independente do cargo hierárquico que ocupam dentro da organização,
e, por conseguinte melhorar seus níveis de desempenho profissional e pessoal. As relações
interpessoais se desenvolvem em decorrência dos processos de interação, que corresponde às
situações de trabalho compartilhadas por duas ou mais pessoas e as atividades coletivas e
serem executadas, envolvendo inteiração e sentimentos preconizados.
O ser humano é o grande diferencial no mundo dos negócios e sua importância vem
sendo cada vez mais discutida, além do cultivo de um clima organizacional propício para o
desenvolvimento de boas relações, com uma equipe pré-disposta a encarar desafios, correr
riscos e que promovam a comunicação, a qualidade e a produtividade. Baseado nisso,
observa-se que o homem faz parte de um processo de inter-relação sistemas de
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relacionamentos, e ele é reconhecido como uma unidade que necessita de integração
harmoniosa entre corpo e mente para que possa expressar sua personalidade, características e
valores pessoais. Contudo, é sabido que em todo grupo de trabalho existem pessoas que se
relacionam com maior ou menor facilidade, que lidar com pessoas é uma competência difícil
e que as organizações são capazes de unir pessoas com diferentes histórias, valores, padrões
culturais em um mesmo complexo organizacional, podendo ocasionar problemas de
relacionamento e de comunicação, que irão refletir no crescimento e na produtividade dessa
organização.
As relações interpessoais dentro do sistema organizacional busca entender as
conseqüências que ela traz para a produtividade das pessoas na organização, pois dentro desse
universo existem programas de reconhecimentos individuais ou por equipe, as doutrinas de
sucesso, a falta de transparência nas políticas de benefícios e a criação de heróis que poderão
gerar frustrações e sentimentos de impotência, provocando manifestações de comportamentos
dentro das relações interpessoais e na produtividade das pessoas e das organizações. Dessa
forma, as relações interpessoais podem ser vistas permeadas de problemas, principalmente por
causa das dificuldades em lidar com as diferenças individuais. (SILVA, D. ET. AL., 2008).
Já para Martins (2013, p. 117) no âmbito relação de subordinados e chefes, as
diferenças são usadas, consciente e inconscientemente, como meios de proteção para evitar
problemas ou reduzir esforços. Embora, para uma parte dos subordinados, as expressões de
apreço ou de repulsa possam adquirir mais força na informalidade, assim como, pode haver
maior intensidade de sentimentos negativos reprimidos que passam a ser usados de modo
informal contra as partes de ambos os lados. Ou seja, da parte das chefias a informalidade é
usada como escudo de proteção e da parte dos subordinados tem a finalidade de apoio ou
cicatrização de mágoas. Na relação informal as mensagens informais, de menor ocorrência e
que dão o recado sem indicar o autor, como, por exemplo, os boatos, podem servir a diversos
propósitos, especialmente com uma saída para uma situação incômoda ou de conflito.

2.3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Administração Pública pode ser definida de forma objetiva como “a atividade concreta
e imediata que o Estado desenvolve para assegurar interesses coletivos [...] subjetivamente
como o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a Lei atribui o exercício da função
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administrativa do Estado”. (COSTIN, 2010 APUD MORAES, 2003, P. 310). Esses interesses
coletivos são saúde, educação ou proteção à infância.
De acordo Bjur e Caravantes (1995) uma “boa administração” está ligada ao resgate
dos seguintes elementos: a) visão de ambiente; b) definição da missão ou finalidade; c)
comportamento humano nas organizações; d) recursos; e) resultados sociavelmente
relevantes. Gerir as organizações contemporâneas é uma busca por organizações eficientes ou
produtivas, eficazes, que atinjam de forma sistemática e continuada os resultados planejados,
que levem em consideração sua responsabilidade pública, cultivem a ética em seu
desempenho, e conseqüentemente com indivíduos satisfeitos e recompensados com e pelo que
fazem. Relevando-se esse conceito, encontram-se dois elementos essências: o indivíduo e sua
criação, a organização.
O Estado é eminente e organiza a sociedade numa determinada estrutura de poder,
assim, a Administração Pública, composta por órgãos e pessoas contratadas pelo Estado,
operacionaliza suas decisões na forma de prestação de serviços público, fiscalização,
regulação e exercício de funções de soberania. Essas pessoas possuem laços de lealdade
política, porém, suas relações interpessoais acontecem com sua equipe, com o órgão em que
está lotado e com outros órgãos, mas não há relações profissionais com os dirigentes políticos
eleitos.
Costin (2010, p. 36) diz que ”A melhor forma de garantir uma estruturação da
Administração Pública [...] é compreender as diferentes áreas e setores de atuação do Estado e
estabelecer uma forma de organização das tarefas compatível com a natureza dessas
funções.”. O Setor de infraestrutura caracteriza-se pelas atividades econômicas que envolvem
eixos estratégicos, corresponde à área de atuação das empresas e das parcerias, essas parcerias
buscam captar a capacidade de investimento e gestão da iniciativa privada para a
infraestrutura pública.
Matias-Pereira (2008, p.48-49) fala sobre a gestão da ética na Administração Pública e
que seu objetivo visa a definição de padrões éticos de conduta nas organizações, para que não
existam imprecisões quanto à conduta esperada em determinadas situações. Considerando-se
a diversidade cultural e as diferenças de caráter político e administrativo, a gestão da ética tem
como essência o estabelecimento de um padrão ético efetivo, constituído por: Valores éticos,
representam a expectativa da sociedade quanto à conduta dos agentes públicos; Normas de
conduta, é o desdobramento dos valores, agindo como um caminho prático para que os
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valores apontados sejam observados e; Administração, tem como objetivo zelar pelos valores
e pelas normas de conduta, garantindo sua efetividade.
Para Oliveira (1994, p. 191-192) “Retomar e revigorar mudanças na administração
pública a partir da premissa função é, necessariamente, um processo de humanização.
Humanizar é necessidade premente de implicações vitais para a sociedade.”. A transformação
das organizações está sempre ligada a uma crise de identidade das instituições, essa dúvida
existencial dos órgãos ou dos seus dirigentes, gera desvios de personalidade, perdendo de
vista sua função, desintegrando os setores e as tarefas, aumentando os custos operacionais e o
desperdício dos recursos públicos.
Quanto aos Recursos Humanos no setor público, o planejamento normalmente ocorre
com concursos anuais para suprir carências profissionais sólidas e uma mistura de
clientelismo, com indicação de pessoas aos cargos de confiança em compromissos político e
um atendimento de demandas emergenciais, ou cargos temporários, para atender solicitações
de dirigentes públicos que querem fortalecer institucionalmente suas unidades. O
desenvolvimento de Recursos Humanos consiste na potencialização dos talentos ou
competências reunidos pela organização e considerando aspectos pessoais mapeia
expectativas individuais de crescimento junto às necessidades da organização, complementa
conhecimentos, habilidades e atitudes do colaborador e melhora o espírito de time, o clima e a
integração das equipes. (COSTIN, 2010).
Quando de trata de instituição de ensino superior no Brasil, Isaia, Bolzan e Maciel
(2012, p. 31-32) falam que a proposta da universidade a serviço nacional condiz a uma
linguagem da empresa, da administração, do comércio, do trabalho, do mercado. A
mercantilização e o contexto da globalização dominou o mundo da educação e atingiu toda
sua estrutura, assim a educação passa a ser mais um produto a ser disputado no vasto universo
dos negócios.
Sobre a universidade pública, Silva, M. e Silva, R. (2006) aponta que seu alvo é buscar
o bem e a verdade em todos os aspectos da vida humana, cumprindo o papel de ajudar a
sociedade na procura de uma vida digna e ética, através das ciências sociais, das artes e dos
serviços sociais. Quem atua na universidade pública – professores, estudantes, funcionários –
tem consciência de que a instituição pertence ao Estado democrático de direito e deve
obedecer às normas de convívio estabelecidas na Constituição política.
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As universidades contribuem no desenho dos conhecimentos e das técnicas essenciais
à sociedade, definindo estratégias que permitam a passagem dos conhecimentos produzidos
na instituição pública para a indústria. A universidade pública no Brasil obedece à autonomia,
uma das formas democráticas constitucional. Os campi são proclamados autônomos na
mesma ordem semântica e doutrinária em que são abertos os caminhos para a autonomia de
outros setores do Estado.

2.4 A FERRAMENTA ENEAGRAMA

A palavra Eneagrama se origina do grego ennea, que significa “nove”, a grammos, que
significa “pontos”. É um diagrama em forma de estrela de nove pontas, que pode ser usado
para mapear o processo de qualquer evento, desde sua concepção a através de todas as fases
de sua evolução. O modelo do Eneagrama é ligado ao misticismo Sufi, onde é aplicado para
mapear processos cosmológicos e o desabrochar da consciência humana. Em seu contexto, o
sistema é uma doutrina altamente articulada, que corresponde à Árvore da Vida da Cabala. O
sistema é um exemplo da premissa mística de que a humanidade está no processo evolutivo,
rumo a formas mais elevadas de consciência. (PALMER, 1993, p 20).
O que o Ocidente sabe sobre o Eneagrama se deve ao mestre espiritual George
Ivanovitch Gurdjieff, um russo-armênico, que viveu de 1872 a 1949, que se referia ao
Eneagrama como um modelo de ensino oral Sufi e que o usava para identificar a aptidão de
seus alunos para determinados tipos de treinamento da vida psíquica, porém, não existe
nenhuma literatura que explica com ele usava o diagrama para descobrir os potenciais das
pessoas, ou que tipo de informação o Eneagrama lhe fornecia. Os alunos de Gurdjieff
trabalhavam com as propriedades matemáticas do Eneagrama, mas a maior parte do que
aprendiam era transmitida através de exercícios não verbais de movimento, destinados a dar
uma percepção sentida dos estádios de um processo.
Palmer (1993) conta que Gurdjieff fez seus alunos marcarem uma estrela de nove
pontas no piso do salão de seu Instituto para o Desenvolvimento Harmônico do Homem. Os
alunos se posicionavam nos pontos do círculo, marcados de Um a Nove, e executavam
padrões de movimento elaborados, que demonstravam as diversas relações entre os pontos a
ao longo das linhas internas.
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Não havia nada escrito sobre os Eneagramas de personalidade durante a existência de
Gurdjieff, mas algumas escolas deram prosseguimento às práticas de atenção desenvolvidas
por Gurdjieff denominadas de observação de si mesmo a lembrança de si mesmo. As formas
pelas quais ele se referia ao sistema, suas respostas a perguntas diretas sobre a relação do
Eneagrama com o tipo de caráter indicam que ele retinha informações para si mesmo por
acreditar que seus alunos simplesmente não estavam em condição de compreendê-las, ele
estava convencido de que eles não estavam preparados para identificar corretamente seus
próprios padrões internos.
Para Nunes (2016, p. 6-7) o Eneagrama potencializou o processo de transmutação e
obedeceu a uma linhagem de conhecimento que se inicia na psicofilosofia, focando uma
abordagem sobre inteligência, personalidade e autoobservação. Ele foi usado na Cabala
(misticismo judaico), pelo Sufismo (misticismo muçulmano), no Budismo (misticismo
Indiano) e pelos estudiosos do Cristianismo Esotérico, demonstrando assim, que esse sistema
é usado nos momentos de transformações da humanidade. Hoje, muitas pessoas fazem uso da
ferramenta em busca da compreensão dos seus verdadeiros valores e uma referência mais
sólida para guiarem suas vidas.
O Eneagrama é um sistema de desenvolvimento humano milenar que descreve de
maneira profunda e precisa o funcionamento da psique humana e seus caminhos de
desenvolvimento. Não se tem precisão sobre a origem do símbolo, mas registros revelam que
este conhecimento tenha mantido vivo por mais de 4.500 anos. O símbolo já era conhecido
por pensadores como Pitágoras e Zoroastro, os quais o utilizavam para questões matemáticas
e astrológicas. Como já foi citado, o Eneagrama original foi apresentado ao ocidente por
Gurdjieff e posteriormente adaptado à psicologia e psiquiatria moderna por Oscar Ichazo e
Cláudio Naranjo. Muitos outros estudiosos contribuíram para o perpetuamento do Eneagrama
da Personalidade até os dias atuais, tais como Helen Palmer, David Daniels, Piotr D.
Ouspenski, Oscar Ichazo, Ginger Lapid-Bogda, Mary Horsley, dentre outros. Hoje, a
sabedoria desse sistema é usada em diversos contextos, especialmente nos negócios.
(CONNECTARE DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2013).
Apesar de o Eneagrama ter sido uma forte influência no misticismo, Riso e Hudson
(2006, p. 20, grifo do autor) apontam que “o Eneagrama não é uma religião nem interfere com
a orientação religiosa. Ele não pretende ser um caminho espiritual em si. Todavia, ocupa-se de
um elemento fundamental a todos os caminhos espirituais: o autoconhecimento.” O autêntico
autoconhecimento é fundamental para se atingir o progresso na jornada espiritual, porém,
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nesse processo de transformação o ego se julga mais avançado que o trabalho psicológico,
mas o Eneagrama faz se tornar possível esse progresso, uma vez que ele revela os auges
espirituais que cada um é capaz de atingir.

Figura 3 – Origens do Eneagrama.

Fonte: TAE (2017).

O próprio Gurdjieff usou o Eneagrama como modelo para compreender o
funcionamento do universo, e achava que esse símbolo só poderia ser compreendido por
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quem praticasse os exercícios de movimento que ele mesmo inventou. Um dos seguidores de
Gurdjieeff, o místico boliviano Oscar Ichazo, apresentou essa ferramenta a um pequeno grupo
de seguidores em Arica, no Chile, no começo da década de 1970. Um dos alunos de Ichazo,
que acabou tornando-se figura de destaque na história recente do Eneagrama, foi o psiquiatra
chileno Claudio Naranjo. Antes de conhecer Ichazo, Naranjo havia estudado muito e
trabalhado com diversas tradições espirituais orientais e escolas psicológicas ocidentais. Ele
começou a ensinar o sistema quando voltou aos Estados Unidos, agregando à teoria que
aprendera de Ichazo os conhecimentos psicológicos que ele mesmo adquirira na prática
clínica. Essa popularização do Eneagrama, que vem acontecendo nos últimos tempos, tem se
centrado quase exclusivamente nos traços e esquemas psicológicos dos tipos e na divulgação
dos escritos de Helen Palmer e Don Riso, em particular. (MAITRI, 2003).
Em relação à aplicação desse sistema no ambiente organizacional, Connectare
Desenvolvimento Humano (2013) aponta que “A aplicação do Eneagrama na organização
permite compreender de maneira profunda a estrutura emocional e o modelo mental de cada
integrante da organização, e por meio do seu processo facilita e clarifica os pontos a serem
desenvolvidos ou potencializados.” Quando se identifica e se compreende as diferentes
motivações de cada individuo da organização é possível criar estratégias que facilitem o
desenvolvimento benéfico dos relacionamentos interpessoais e são gerados inúmeros
benefícios, a saber:


Ajudar a treinar habilidades específicas e talentos naturais;



Ajudar no relacionamento entre líderes e liderados;



Auxiliar no desenvolvimento de equipes e estilos de liderança;



Auxiliar no processo de melhoria de clima organizacional;



Contribuir para o alinhamento entre equipes e líderes;



Entender como são gerados os conflitos mais comuns entre os tipos;



Facilitar a gestão de conflitos e estresse;



Fortalecer relações e aumenta o comprometimento do grupo;



Melhorar a comunicação interpessoal;



Reconhecer as principais emoções, crenças, valores e motivações.
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O Eneagrama mapeia detalhadamente nove padrões comportamentais ou padrões
formadores de tipos de personalidades, seus níveis de consciência, suas características mais
marcantes, emoções, valores, crenças e tendências. Esses nove tipos são resultantes de
fixações do ego em algum momento da sua formação, feitas de forma inconsciente e que
acabam se tornando uma motivação básica. As descrições dos tipos são universais e se
aplicam igualmente a homens e a mulheres.

Figura 4 – Formação do símbolo Eneagrama.

Círculo

Triângulo

Héxade

Símbolo Eneagrama

Fonte: Adaptado de Riso e Hudson (2006).

O símbolo do Eneagrama, conforme Gurdjieff, tem três partes que representam as três
leis Divinas que regem toda a existência. A primeira delas é o círculo, uma mandala
universal, presente em quase todas as culturas. O círculo diz respeito à unidade, integridade e
identidade e simboliza a ideia de que Deus é uno, compartilhada pelas três maiores religiões
ocidentais: o judaísmo, o cristianismo, e o islamismo. Dentro do círculo encontra-se o
triângulo, que no cristianismo, ele tradicionalmente se refere à Trindade do Pai, Filho e
Espírito Santo, na Cabala, um ensinamento esotérico judaico, prega que ele é a Árvore da
Vida, A ideia da trindade também está no budismo, nos hindus e nos taoistas. A terceira parte
é o héxade, essa figura interliga os números 1-4-2-8-5-7 e simboliza “a Lei dos Sete”, que diz
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respeito a processos e desenvolvimento ao longo do tempo, ela afirma que nada é estático,
tudo está em movimento e durante o processo torna-se outra coisa. A união das três partes
forma o símbolo da integridade de algo (círculo), da integridade de três coisas (triângulo) e da
evolução ou mudança ao longo do tempo. (RISO e HUDSON, 2006, p. 30-31, grifo do
autor).

2.4.1 Os tipos de personalidade

Segundo Nunes (2016, p. 8-14, grifo nosso) o ser humano integral é composto por
cinco elementos: O Espírito, A Alma, a Essência, A Mente e O Caráter.
O Espírito, para muitos pensadores, é um estado de felicidade suprema, algo
desconhecido do homem comum, mas que pode ser alcançado, entretanto para Gurdjieff, o
espírito é o estado em que a consciência humana (cognição+percepção+compreensão) atinge
a plenitude sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o meio em que vive.
A Alma é a parte do ser humano não material interessado nas coisas da terra,
desenvolver a alma é trilhar uma jornada rumo à consciência, à plenitude e à cura.
A Essência é uma individualidade contida no todo do ser, é a parte mais real do ser
humano e que se desenvolve nos primeiros anos de vida.
A Mente é a concentração da energia vital, contém o senso de identidade, ela exerce as
funções vitais e controla a interação entre o instinto (o fazer), as emoções (o sentir) e o
intelecto (o pensar) nos corpo humano.
O Caráter consiste nos sistemas cognitivos e de percepção da realidade nos quais
estabelecem a verdade do que seja essa realidade, o ego (conjunto de eus/personalidade) tem a
função de relacionar-se com a realidade e carrega o senso do ser que cada um tem de si.
Dessa forma, existem nove tipos de personalidades padronizadas no sistema
Eneagrama, cada uma com uma motivação básica específica gerada pela fixação e vício
psicológico de cada tipo (Figura 5).
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Figura 5 – Os nove tipos de egos.

Fonte: Nunes (2016, p. 11).

Tipo 1
Os Perfeccionistas são muito trabalhadores e idealistas. Tipos impacientes,
emocionalmente controlados, determinados, enérgicos, e críticos expressam sua motivação de
serem perfeitos através do ressentimento e da raiva. Para eles, nada é ou está do modo como
deveria. Acreditam que sua tarefa na vida é fazer e manter as coisas direito e em ordem.
Trabalham normalmente como contadores, almoxarifes ou em tudo que demande organização
e procedimentos padronizados.

Tipo 2
Os Altruístas estão sempre disponíveis, são responsáveis, possessivos, manipuladores,
diplomáticos e agradáveis. Expressam sua motivação básica de serem úteis às pessoais através
do sentimento de orgulho. Gostam de se doar e servir aos outros, esperando por
agradecimento, mas não sentem necessidade alguma da ajuda de alguém. Preferem trabalhar
com recursos humanos, assistência social, atendimento, vendas, ou seja, lidar com pessoas.
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Tipo 3
Os Narcisistas são conscientes da própria autoimagem, são confiantes, produtivos,
organizados, defensivos, otimistas e persuasivos. Expressam sua motivação de serem bemsucedidos através da decepção ou ilusão da busca de resultados. Revelam apenas o que
querem sobre si mesmos e nunca falam mais que é preciso para se expressar. São ótimos
vendedores, diplomatas, executivos, motivadores, ou seja, tem muita habilidade para cumprir
metas e objetivos.

Tipo 4
Os Individualistas são pessoas emotivas, dramáticas, ego-centradas, sensíveis,
criativas, originais e facilmente sentem-se envergonhadas. Expressam sua motivação de serem
especiais, com a inveja da valorização do que não possuem. Estão sempre atentos para o que
está faltando em suas vidas e buscando preencher com o que acham que lhes falta. Sempre
dão prioridade aos aspectos pessoais de uma situação. São pessoas que gostam de se envolver
com arte, música, ou seja, tudo o que toca a sensibilidade e os sentimentos.
Tipo 5
Os Racionalistas são objetivos, solidários, educados, antissociais, lógicos e criativos.
Expressam sua motivação na busca do conhecimento através da ganância para tê-lo cada vez
mais. Eles usam seu tempo e energia para buscar satisfazer seus próprios interesses,
principalmente quando esses se referem à informação e conhecimento. Costuma estar ligado à
informação; são jornalistas, escritores, psicólogos cientistas, administradores, contadores, ou
seja, tudo o que requer conhecimento, análise e lógica.

Tipo 6
Os Legalistas são pessoas responsáveis, enérgicas, leais, envolventes, indecisas,
obedientes às leis e orientados para a comunidade. Expressam sua motivação na busca pela
segurança, manifestando o medo de correr riscos. São inseguras quando precisam se
posicionar e tornam-se muito ativas quando estão entre outras pessoas como forma de sentirse bem e aliviar sua ansiedade. São pessoas que lideram os grupos com habilidade, dedicamse a enquadrar situações às normas. Procuram ser advogados, conselheiros, palestrantes, ou
estar em qualquer atividade onde não precisam correr riscos.
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Tipo 7
Os Generalistas são pessoas amáveis, divertidas, sorridentes, fantasiosas, egoindulgentes, analíticas, estimulantes e encantadoras. Expressam sua motivação na busca pela
felicidade, intensificando sua gula. Nunca estão satisfeitos com o que tem, pois sempre
querem mais de tudo o que os faz feliz. Suas mentes buscam fórmulas para escapar das
realidades desagradáveis da vida. Preferem ambientes descontraídos, sem hierarquia rígida, ou
muita papelada pra organizar. São criativos e adeptos da modernidade, da tecnologia, e do
mundo futuro.

Tipo 8
Os Estadistas são pessoas fortes, competitivas, diretas, apaixonadas, instintivas e
realistas. Expressam sua motivação para o poder através da luxúria pela vida. Voltados para o
controle e comando das situações, utilizam uma enorme energia para buscar e adquirir o que
querem para eles e para aqueles que amam e protegem. Líderes naturais, estão sempre
gerenciando, determinando, decidindo e armando estratégias para situações de crise. Como
gostam de desafios, fazem dos problemas sua fonte de prazer.

Tipo 9
Os Pacifistas são pessoas afáveis, indiretas e apáticas emocionalmente. Não gostam de
muito movimento e são impessoais. Expressam sua motivação pela paz através de uma
indolente preguiça. Eles levam a vida pelo caminho mais fácil, procurando evitar conflitos, ou
descartar qualquer dificuldade para poder preservar a própria paz, interna e externamente.
Procuram trabalhar em ambientes calmos, sem muita movimentação e barulho. São bons
profissionais geralmente como sociólogos, psicólogos e administradores. Normativos e
técnicos seguem muito bem os padrões, os quais procuram preservar.

Quadro 3 – Articulação dos nove tipos do Eneagrama e dos mecanismos de defesa.
(continua)
stilo Eneagrama

Tipo 1

Perfeccionista

Fixação
Mecanismos de defesa
Formação de reação

Características
Crítico de si mesmo e dos outros. Convencido de
que existe apenas um caminho correto. Sente-se
eticamente superior. Protela por medo de cometer
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(conclusão)

Tipo 2

Altruísta

Repressão

Tipo 3

Narcisista

Identificação

Tipo 4

Individualista

Tipo 5

Racionalista

Isolamento

Tipo 6

Legalista

Projeção

Tipo 7

Generalista

Racionalização

Tipo 8

Estadista

Denegação

Tipo 9

Pacifistas

Narcotização

Introjeção ou Sublimação

um erro. Usa muito os verbos “precisar” e
“dever”. Pensa ter razão.
Sempre quer dar e ajudar, gosta de elogios, busca
ser amado e apreciado, tornando-se indispensável
para a outra pessoa. Empenhado em satisfazer as
necessidades alheias.
Carreiristas, competitivo, seguro de si, busca ser
amado por seu desempenho. Obcecado pela
imagem de vencedor e pelo status competitivo.
Mestre em aparência.
Romântico e atraente, atraído pelo inacessível , o
ideal nunca é aqui e agora. Concentrado no amor
ausente, na perda de um amigo.
Pensador,
observador,
mantém
distância
emocional dos outros, protege a privacidade,
sente-se esgotado por compromissos e pelas
necessidades alheias, desligado das pessoas,
sentimentos ou coisas.
Questionador, acredita em hierarquia, zeloso,
responsável, dependente, medroso, atormentado
pela dúvida, o pensamento substitui a ação.
Identifica-se com causas da injustiça social. Antiautoritário, vive imaginando intenções ocultas.
Otimista, planejador, impulsivo, amante volúvel e
descartável, superficial. Tem problemas com
compromisso, quer manter as opções em aberto.
Tem interesse por tudo.
Líder, chefe, ditador, seguro de si e
extremamente protetor. Toma a defesa de si
mesmo e de amigos, adora uma briga, precisa
estar no controle. Faz contato através do sexo e
de confrontação face-a-face. Estilo de vida
excessivo.
Pesquisador,
intermediário
obsessivamente
ambivalente, conhece as necessidades alheias
melhor do que os próprios; tendências ao
devaneio, sem a certeza de que estar aqui ou não.
A raiva sai por caminhos indiretos. É agradável.

Fonte: Adaptado de Damião (2015).

A estrutura humana é produto de um processo de desenvolvimento, profundamente
enraizado nas uniões entre a história individual e a história social do homem. Quando as ações
de um homem são repetidas, acumulam-se, permitindo que os traços comuns tornem-se claros
e o resultado desse processo é a solidificação de um esquema, de um princípio definido de
resposta. Cada indivíduo cria mecanismos de defesa que ele pode utilizar para realizar uma
deformação da realidade. Esses mecanismos de defesa impedem que as contradições sejam
percebidas de forma consciente pelo indivíduo, protegendo sua estrutura psicológica, contudo,
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eles distorcem sua leitura da realidade. O quadro acima (Quadro 3) correlaciona os tipos de
personalidade conforme o Eneagrama com os mecanismos de defesa. (DAMIÃO, 2015).

2.5 ENEAGRAMA E AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NA ORGANIZAÇÃO

Por o Eneagrama ser uma ferramenta de autoconhecimento, ele provoca um melhor
entendimento sobre si próprio, do seu comportamento, medos, atitudes e das suas
características pessoais, ou seja, ele tem um maior contato com sua relação intrapessoal,
norteando assim, a um melhor caminho para se comportar perante as situações que a vida
proporciona e sobre como lidar com os relacionamentos interpessoais. Daniel e Price (2009,
p. 15) ressaltam isso quando citam que,

A descoberta do nosso tipo de Eneagrama da personalidade poderá ajudar-nos a
aprender a concretizar mudanças positivas na nossa vida. Poderá ajudar-nos a mudar
o modo como nos relacionamos com nós mesmos e com os outros, bem como
facultar-nos um melhor entendimento das circunstâncias e questões que devemos
defrontar. Além disso, poderá dar-nos uma grande ajuda na integração dos aspectos
pessoais e espirituais da nossa vida, entendendo-se por integração a ligação de
elementos diferenciados.

O Eneagrama das Personalidades mapeia nove tipos de personalidade, nove maneiras
diferente de pensar, sentir e agir no mundo. Mais do que mapear comportamentos,
o Eneagrama mapeia as motivações que cada tipologia possui para se desenvolver ou não
determinados comportamentos. Esse mapeamento serve como um mapa para o caminho do
desenvolvimento interior e auxilia a lidar consigo mesmo e com o outro.
Conhecer a si mesmo e ao outro, seja em um relacionamento pessoal ou profissional, é
o primeiro passo para se estabelecer relações saudáveis e positivas intrapessoalmente e com as
pessoas. Quando o indivíduo se conhece mais aprofundadamente e entende o porquê de certas
ações, esse olhar mais aberto e completo para o seu interior possibilita uma transformação
significativa que facilita suas relações interpessoais dentro e fora do ambiente de trabalho,
pois também se passa a enxergar o outro com mais compreensão ao ponto de se estabelecer
um contato mais específico para cada pessoa que convive em seu dia a dia. (DH
CONSULTORIA, 2014).
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Bergamini (1997, p. 162) apontam que “O conhecimento das próprias características
pessoais é a primeira condição para o desenvolvimento e a liberação das potencialidades que
existem dentro de cada um.” Muitas vezes, buscando a individualização, as pessoas se
mostram interessadas em lutar por condições que lhes permitam atingir o pleno
desenvolvimento das suas próprias potencialidades e o equilíbrio emocional desejado, porém,
o ambiente no qual se encontra pode apresentar ameaças, mas quando a atitude daqueles com
os quais se convive são semelhantes e quando todos estão em busca do mesmo objetivo, essa
procura de readequação pessoal se torna mais fácil.

[...] as pessoas que sabem quem são, quais as suas forças e as suas fraquezas e
sabem como empregar integralmente as suas forças para compensar as suas
fraquezas conseguem tornar-se líderes eficazes. Elas também sabem o que querem,
por que querem e como comunicar o que querem aos outros, de modo a obter
cooperação e apoio. Finalmente, sabem como atingir os seus objetivos. A chave para
uma auto-expressão plena é entender a si mesmo e ao mundo, e a chave para o
entendimento é aprender as lições da própria vida e as experiências nela contidas.
Portanto, quanto mais se é capaz de conhecer-se a si mesmo e o mundo que rodeia
cada um, mais livres as pessoas se sentirão para realizar tudo aquilo que são capazes
de realizar. (BERGAMINI, 1997, p. 166).

As pessoas precisam de claro senso de direção e significado pessoal quando usam suas
energias, talentos e habilidades no sucesso das suas organizações, a pressão constante para o
aperfeiçoamento pode causar redução do ego humano, visto que as pessoas preferem
estabilidade à readequação pessoal. Alguns aspectos são importantes para se chegar a
concepção a respeito das próprias imagens pessoais, tais como auto-estima, auto-respeito e
autoconfiança, esses aspectos estão relacionados com aquilo que cada um pensa a respeito de
si e de como ela interpreta o mundo à sua volta, contudo para as organizações é bem válido
que as pessoas do seu contexto diagnostiquem suas próprias características, em especial seus
potenciais produtivos, que viabilizam seu crescimento dentro do trabalho.
Sonntag e Kruger (2017) dizem que nas relações humanas as partes envolvem-se
mutuamente, uma influenciando a atitude que a outra irá tomar e vice-versa. Considerando as
limitações individuais, os seres humanos são levados a cooperarem uns com os outros para
alcançar certos objetivos que se fosse num ato individual isolado não conseguiria alcançar
com êxito. Dessa forma, o relacionamento interpessoal no âmbito organizacional necessita
absurdamente de sinergia de conhecimentos e experiências na busca do mesmo objetivo, para
que o trabalho seja harmonioso e cooperativo.
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A partir da descoberta do tipo na ferramenta Eneagrama fica mais simples
compreender as motivações, aumenta o grau de autoconhecimento e melhora as relações
interpessoais dos indivíduos de um determinado grupo. Assim, as relações nas equipes
tornam-se mais agradáveis e produtivas, isso demonstra a importância do líder nesse processo,
uma vez que se ele conhece melhor sua equipe, ele passa a se relacionar melhor com ela,
estimulando, motivando e lidando com cada um de forma diferente, explorando seu potencial
e desenvolvendo o raciocínio sistêmico.

Quadro 4 – Pontos fracos e fortes da organização segundo o Eneagrama.
TIPO ENEAGRAMA

PONTOS FRACOS E FORTES DA ORGANIZAÇÃO

Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Tipo 6
Tipo 7
Tipo 8
Tipo 9

Controle de qualidade; Regras e procedimento.
Necessidades humanas; Serviço e clientela.
Resultados; Eficácia; Competição.
Imagem única, estilista e sensível; Respeito pelos indivíduos e pelas emoções.
Racionalidade da estrutura e das decisões; Segredo; Excelência técnica.
Sistema de gestão das informações; Informações sobre a concorrência.
Satisfação; Inovação; Flexibilidade.
Força, poder; Ação; Autoridade, intimidação.
Harmonia, colaboração, estabilidade, procedimentos.

Fonte: Adaptado de Sonntag e Kruger (2017 apud Chabreull, 1999, p. 175).

As organizações acabam sofrendo diretamente a influência das pessoas e formando
uma identidade através dos perfis das suas equipes, dos seus líderes e dos seus gestores, no
entanto, o Eneagrama permite gerir uma imagem global e fazer com que ela evolua de
maneira realista e harmoniosa, considerando as competências pessoais e profissionais dos
indivíduos.
Ainda Sonntag e Kruger (2017 apud MAILHIOT, 1976, p. 66) citam que “A
produtividade de um grupo e sua eficiência estão estreitamente relacionados não somente com
a competência de seus membros, mas, sobretudo com a solidariedade de suas relações
interpessoais.”. É comum haver conflitos interpessoais quando as características pessoais dos
indivíduos de um grupo ou de um grupo com outro grupo são opostas, pois se trata de pontos
de vista, sentimentos, emoções, experiências e personalidades divergentes, cabendo aos
líderes o poder de intervenções positivas a fim promover um ambiente de trabalho agradável,
visando um bom relacionamento de uma equipe eficiente buscando um objetivo comum.
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA

Segundo Kahlmeyer et. al. (2007, p. 24) “metodologia científica se propõe a definir
regras e procedimentos que darão segurança e validade ao exercício de conhecer tendo a
pesquisa presente nesse processo”. A metodologia apresenta como será realizada a
investigação, descrevendo a classificação quanto aos objetivos, o tipo de pesquisa, os
procedimentos a serem utilizados, a técnica de coleta de dados e a análise de dados
levantados.
Quanto à abordagem, a classificação foi do tipo qualitativa, para Masiero e outros
(2013, p. 4) “a pesquisa qualitativa proporciona ao pesquisador a ênfase da natureza social da
realidade, isto é, foca no entendimento dos homens sobre os fatos”. Dessa forma, a pesquisa
considerou o fenômeno do comportamento humano, dentro do contexto organizacional, a
partir da análise conceitual de personalidades identificadas pela pesquisa e da ligação direta
desses conceitos nas relações interpessoais da organização estudada.
Como o tema desta pesquisa ainda é pouco explorado, quanto aos objetivos a pesquisa
foi classificada como do tipo exploratória, tendo em vista que para Gil (2010. P. 27) “Este
tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e
torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis.”.
Os procedimentos quanto aos meios técnicos para a investigação foram do tipo
pesquisa de campo, uma vez que nesse tipo de estudo procura-se mais o aprofundamento das
questões propostas na pesquisa, podendo reformular seus objetivos ao longo do processo de
investigação, usando mais técnicas de observação do que de interrogação. (GIL, 2010).
Também se usou a pesquisa bibliográfica em livros, artigos, monografias, revistas, sites e
em todo material importante para levantar informações para estudo e interpretação do
comportamento humano, e sobre as temáticas de mapeamento de personalidades e
Eneagrama. Quando à estrutura e à formatação da pesquisa foi seguido principalmente o
Manual de Dissertações e Teses da Universidade Federal de Santa Maria, do ano de 2015, e o
Manual de Normalização para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos da autora Gismália
Marcelino Mendonça, da Universidade Salvador, do ano de 2015.
Em relação à classificação da técnica de coleta de dados, foi do tipo triangulação. De
acordo com Marcondes e Brisola (2014, p. 203, grifo do autor) “No que tange à coleta de
dados, a Triangulação permite que o pesquisador possa lançar mão de três técnicas ou mais
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com vistas a ampliar o universo informacional em torno do seu objeto de pesquisa [...]”.
Assim sendo, a técnica de triangulação foi realizada através dos métodos entrevista semiestruturada, observação participante e teste de personalidade Eneagrama.
Quanto à técnica de análise de dados, foi utilizada a análise de conteúdo por ser um
método que pode ser aplicado na pesquisa qualitativa, por possuir função de mostrar as provas
para afirmação de uma problemática, por usar procedimentos sistemáticos e objetivos do
conteúdo levantado. Nesse tipo de técnica as características e o contexto dos dados coletados
são analisados conforme a influência e as condições sociais.

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Segundo Gerhardt e Silveira (2009, p. 67) procedimentos metodológicos incluem os
tipos de pesquisa, a técnica de coleta e análise de dados e os procedimentos éticos para
pesquisas com seres humanos, e indicam como realizar a pesquisa, especificando suas etapas
e os procedimentos que serão adotados em cada uma delas.
Seguindo esse pensamento, o quadro a seguir demonstra a primeira etapa da pesquisa,
no que condiz ao levantamento das informações.

Quadro 5 – Etapa 1 - Levantamento das informações.
ETAPA 1
LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES

Passo 1

Pesquisa eletrônica em Artigos, Revistas, Trabalhos de Conclusão de Curso,
sites de desenvolvimento humano e livros digitais.
Pesquisa em acervos bibliográficos e em apostila particulares autorizados pelo
proprietário.

Passo 2

Entrevista semiestruturada com profissionais da área de Eneagrama.

Passo 3

Aplicação do Teste de Personalidade Eneagrama a 25 (vinte e cinco)
servidores da INFRAUFS.

Passo 4

Observação participante.

Fonte: Elaborado pela autora.
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ETAPA 1

Passo 1 – Pesquisas bibliográficas

Para se obter um direcionamento sobre o significado e o uso da ferramenta Eneagrama
e para se construir a fundamentação teórica do trabalho, foi necessário se realizar pesquisas
eletrônicas em Artigos, em Revistas Eletrônicas, em Trabalhos de Conclusão de Curso,
porém, foi percebido que havia poucas publicações sobre o tema aplicado no âmbito
organizacional. Logo, 4 (quatro) profissionais da área cederam espontaneamente livros
digitais, 1 (uma) apostila de curso de formação em Eneagrama e texto sobre a ferramenta.

Passo 2 – Entrevistas semi-estruturadas

A fim de se levantar uma fundamentação para formação do processo de
direcionamento da pesquisa de campo e da aplicação do teste de personalidade, com
conhecimento dos conceitos e das aplicabilidades do tema, foi imprescindível realizar
entrevistas semi-estruturadas com profissionais com formação em Eneagrama e experiência
com desenvolvimento humano e organizacional. O roteiro de entrevista semiestruturado
(Apêndice B) foi dividido em oito perguntas com a intenção de incentivar as entrevistadas a
explanar suas experiências e atuações com a ferramenta. Essas perguntas foram
sequentemente divididas da seguinte forma: 1) Falar sobre a formação profissional; 2) Qual
foi o motivo que despertou o interesse em fazer o curso de formação em Eneagrama; 3) Quais
mudanças nas relações interpessoais ocorreram após a formação em Eneagrama; 4) Descrição
pessoal sobre o conceito e história do Eneagrama; 5) Experiência com aplicabilidade da
ferramenta numa organização; 6) Entendimento do teste para os líderes e os liderados; 7)
Como usar a ferramenta para descobrir como decorrem as relações interpessoais; 8) Alguma
consideração pessoal sobre o trabalho ou Eneagrama.
Foram realizadas 3 (três) entrevistas gravadas em forma de áudio e transcritas
(Apêndice C), é relevante citar que todas as entrevistadas assinaram o termo de consentimento
(Apêndice A) concordando em participar da pesquisa de forma voluntária e em a entrevista
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ser gravada. A seguir são demonstrados os efeitos dessas entrevistas, assim como a análise
dos seus resultados.

Entrevistada 1

O levantamento dos dados da entrevista realizada com a E1 agrupou as informações
contidas no quadro a seguir. Logo após, serão apresentados e analisados esses dados.

Quadro 6 – Resultados da entrevista E1.
PERGUNTA
FORMAÇÕES
INTERESSES ENEAGRAMA
MUDANÇA
PÓS-FORMAÇÃO ENEAGRAMA

PERCEPÇÃO CONCEITUAL E
HISTÓRICA DO ENEAGRAMA
APLICABILIDADE DO TESTE DE
PERSONALIDADE
APLICABILIDADE TESTE LÍDER X
TESTE LIDERADO
DESCOBERTA RELAÇÕES
INTERPESSOAIS ATRAVÉS DO
ENEAGRAMA

CONSIDERAÇÕES FINAIS

RESPOSTA
Psicologia.
Interesse Pessoal;
Desenvolvimento Pessoal;
Autoconhecimento.
Clareza sobre seu próprio perfil comportamental e do outro;
Melhor comunicação;
Melhores relações interpessoais.
Eneagrama ferramenta milenar;
Psicologia (humano);
Empresas (inteligência emocional);
Eneagrama x relações pessoais x relações profissionais;
Vendas, negócios.
Nunca aplicou o teste de personalidade.
Teste de Personalidade líder ≠ Teste de Personalidade
Liderado;
Personalidade líder ≠ Personalidade liderado.
Aplicação do teste na empresa;
Clareza dos eneatipos = e ≠
Mapeamento;
Entendimento das diferenças.
Indicação curso de formação em Eneagrama;
Implantação do sistema no quadro de desenvolvimento
empresarial,
Eneagrama ferramenta de autoconsciência;
Respeito, empatia, relacionamento empresarial.

Fonte: Dados da Pesquisa (2017).

Linha 1 – Quanto às suas formações profissionais a E1 respondeu que sua formação é em
Psicologia há seis anos, que sempre atuou na área organizacional, com desenvolvimento
humano, recrutamento e seleção e na área clínica. Essa resposta levanta o seguinte
entendimento: como a ferramenta Eneagrama teve forte desenvolvimento na Psicologia e na
Psiquiatria, o profissional dessas áreas tem mais contato e mais conhecimento do sistema.
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Linha 2 – Respondeu que seu interesse em fazer o curso de formação em Eneagrama foi
pessoal, tendo em vista o processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento e que o
Eneagrama é um caminho para se aprofundar, se conhecer e se assumir, assumir sua
personalidade e assumir sua essência (informação verbal). Isso afirma o que Nunes (2016)
aponta “Hoje, muitas pessoas fazem uso da ferramenta em busca da compreensão dos seus
verdadeiros valores e uma referência mais sólida para guiarem suas vidas.”.
Linha 3 – Ela disse que após fazer o curso de formação em Eneagrama sua vida mudou,
porque a ferramenta proporciona uma clareza do seu próprio perfil comportamental e do
outro, facilitando assim, a comunicação com o outro e as suas relações interpessoais
(informação verbal).
Linha 4 – Sobre sua percepção conceitual e do histórico do Eneagrama ela respondeu que é
uma ferramenta milenar e que por conta da Psicologia, atualmente as pessoas querem
trabalhar mais o humano e as empresas procuram trabalhar mais a inteligência emocional.
Assim, o Eneagrama está ganhando mais força nas relações pessoais e profissionais,
principalmente nos campos de vendas e negociações (informação verbal). Essa informação foi
citada por Connectare Desenvolvimento Humano (2013) “Hoje, a sabedoria desse sistema é
usada em diversos contextos, especialmente nos negócios.”.
Linha 5 – Sobre sua experiência com a aplicabilidade do teste de personalidade Eneagrama
na organização, ela respondeu que ainda não tem esse tipo de experiência.
Linha 6 – A E1 explanou que a aplicabilidade do teste de personalidade para o líder deve ser
diferente do teste para o liderado por que “quando a gente traça um perfil de liderança, a gente
identifica pelos eneotipos [...] o líder tem uma uma personalidade, um posicionamento
diferente do liderado, é por isso que os testes tem que ser diferente.” (informação verbal).
Entretanto, Connectare Desenvolvimento Humano (2013) aponta que “A aplicação do
Eneagrama na organização permite compreender de maneira profunda a estrutura emocional e
o modelo mental de cada integrante da organização, e por meio do seu processo facilita e
clarifica os pontos a serem desenvolvidos ou potencializados.” De tal modo, o Eneagrama
ajuda a identificar os perfis comportamentais de qualquer indivíduo da organização,
independente da hierarquia, uma vez que, esse sistema é constituído por nove padrões
comportamentais universais.
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Linha 7 – A visão da E1 quanto à possibilidade de se descobrir como acontecem as relações
interpessoais na organização através da aplicabilidade do teste de personalidade Eneagrama,
foi levantando a seguinte informação:

Quando o teste é aplicado e trabalhado 45E, desenvolvido na empresa a gente tem
uma maior (+) uma maior identificação, uma maior clareza, por exemplo, tem
eneatipos que se relacionam, tem facilidade de se relacionar com características de
outro eneatipo e tem e:: tem outros eneatipos que a gente já não tem muita empatia,
muito simpatia 45E, então, isso facilita quando é estu/, quando há uma mapeamento
e um estudo na empresa, que às vezes a gente fica se perguntando por que que
fulano não se dá com cicrano na empresa, por que são padrões de comportamentos
45E diferentes e dá pra ser identificado no eneagrama e trabalhado essas relações.
(informação verbal).

Para reforçar esse ponto, DH Consultoria (2014) cita que quando se conhece a si
mesmo e ao outro, seja em um relacionamento pessoal ou profissional, se estabelece relações
saudáveis e positivas intrapessoalmente e com as pessoas. Essa transformação significativa
facilita as relações interpessoais dentro e fora do ambiente de trabalho, pois também se passa
a enxergar o outro com mais compreensão ao ponto de se estabelecer um contato mais
específico para cada pessoa que convive em seu dia a dia.
Linha 8 – As considerações finais da E1 sobre o Eneagrama foi uma indicação para que todos
participem do curso de formação em Eneagrama e que as empresas implantem o sistema no
seu quadro de desenvolvimento, visto que, é uma ferramenta que revela a autoconsciência e a
consciência do outro, isso se transforma em respeito, em empatia, e facilita muito o
relacionamento e a convivência empresarial. (informação verbal).

Entrevistada 2

O levantamento dos dados da entrevista realizada com a E2 agrupou as informações
contidas no quadro a seguir. Logo após, serão apresentados e analisados esses dados.

Quadro 7 – Resultados da entrevista E2.
(continua)
PERGUNTA
FORMAÇÕES

RESPOSTA
Administração;
Coach Mentoring;
Duas formações em Eneagrama.
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(conclusão)
INTERESSES ENEAGRAMA
MUDANÇA
PÓS-FORMAÇÃO ENEAGRAMA
PERCEPÇÃO CONCEITUAL E
HISTÓRICA DO ENEAGRAMA

APLICABILIDADE DO TESTE DE
PERSONALIDADE
APLICABILIDADE TESTE LÍDER X
TESTE LIDERADO
DESCOBERTA RELAÇÕES
INTERPESSOAIS ATRAVÉS DO
ENEAGRAMA
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Interesse Pessoal;
Terapia;
Descoberta dos padrões comportamentais.
Reconhecimento e entendimento das diferenças de padrões de
pensamento e comportamento individuais.
Ferramenta de uso pessoal ou profissional;
Cláudio Naranjo;
Sistema é milenar;
Empresas brasileiras;
Liderança, processo seletivo.
Nunca aplicou o teste de personalidade.
Teste de Personalidade líder ≠ Teste de Personalidade
Liderado;
Padrão de comportamento liderança;
Feedback.
Observação;
Descrição de padrões e sua relação;
Personalidade preservada.
Indicação curso de formação em Eneagrama;
Autodesenvolvimento, autoconhecimento.

Fonte: Dados da Pesquisa (2017).

Linha 1 – Quanto às suas formações profissionais a E2 respondeu que sua formação
profissional é na área de Administração, que é Coach Mentoring pelo Instituto Holus e já fez
o curso de formação em Eneagrama por duas vezes. A primeira em dois mil e quatorze e a
segunda em dois mil e quinze. Demonstrando assim, o interesse em se aprofundar ainda mais
nesse processo de autodescoberta e transformações.
Linha 2 – Em relação às motivações que a levaram a fazer o curso de formação em
Eneagrama, a E2 respondeu que o interesse inicial foi pessoal “foi a terapia, a terapia foi que
me levou a fazer o curso de eneagrama, já que ele é uma ferramenta de autoconhecimento.”
(informação verbal). Ela fala sobre a influência das personalidades nos relacionamentos
interpessoais quando diz que “Na vida pessoal talvez tenha uma efeito maior por conta das
relações serem mais estreitas, você consegue perceber, reconhecer os comportamentos das
pessoas, os seus, principalmente e aí fica mais fácil de você desenvolver os seus
relacionamentos.” (informação verbal). Ela ainda continua argumentando que hoje ela aplica
seus conhecimentos tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Na vida pessoal,
quando se vai entendendo como se formam os padrões comportamentais, fica mais fácil
entender o outro, se colocar no lugar do outro e se abre espaço pra um relacionamento muito
melhor, muito mais saudável. Esse argumento é reforçado por Sonntag e Kruger (2017)
quando diz que a partir da descoberta do tipo na ferramenta Eneagrama fica mais simples
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compreender as motivações, aumenta o grau de autoconhecimento e melhora as relações
interpessoais dos indivíduos de um determinado grupo.
Linha 3 – Após sua formação em Eneagrama ela informa que ela passou a reconhecer as
diferenças e um entendimento bem maior do outro, entender que ele tem padrões de
pensamento e comportamento diferentes, padrões que foi constituído durante toda uma vida,
essa troca facilita muito a relação. Esse argumento pode ser reforçado por Nunes (2016) “A
Essência é uma individualidade contida no todo do ser, é a parte mais real do ser humano e
que se desenvolve nos primeiros anos de vida”.
Linha 4 – Sobre sua percepção conceitual e do histórico do Eneagrama ela respondeu que o
Eneagrama é uma ferramenta pra ser usado na vida pessoal ou profissional, mas que pra se
usar na vida profissional teria que se aprofundar um pouco mais, ter um pouco mais de
conhecimento e de embasamento pra que se faça essa aplicação. Sobre a história da
ferramenta e E2 se recorda que o Cláudio Naranjo foi quem a difundiu o sistema aqui no
ocidente e seus conhecimentos sintetizaram de forma estruturada o seu conceito. Disse
também que o sistema é milenar, que se passava de geração a geração. Hoje, grandes
empresas do Brasil, por exemplo, usam essa ferramenta dentro das suas organizações para
desenvolvimento de liderança, pra processo seletivo, enfim. (informação verbal).
Linha 5 – Quando questionada sobre sua experiência sobre a aplicabilidade da ferramenta no
ambiente empresarial, ela respondeu nunca aplicou o sistema.
Linha 6 – Sobre o teste de personalidade Eneagrama para o líder ser diferente para o liderado,
ela respondeu que isso é afirmativo, porque o teste para o líder é pra sintetizar o conceito ou
padrão de comportamento de liderança que ele exerce. O líder tem uma forma particular de
dar feedback, já o liderado tem outro formato que é receber ordens, então, a ótica é diferente.
Linha7 – Sobre a possibilidade de descobrir como acontecem as relações interpessoais no
ambiente no ambiente empresarial a partir da aplicabilidade do teste de personalidade, ela
falou que é real, antes mesmo do teste, dentro de uma observação com certo conhecimento do
Eneagrama se consegue descrever os padrões de comportamento e sua relação. E numa
convivência se consegue identificar pessoas muito preservadas, que não revelam quem elas
são de verdade, esses eneatipos são mais difíceis de identificar, assim, só com o teste pra
revelar qual o eneatipo dela, porém, não se pode dizer ao outro que aquele é o enatipo dele,
isso é uma descoberta muito pessoal.
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Linha 8 – E2 fez algumas considerações sobre o Eneagrama “é uma ferramenta que todos
devem conhecer, deveria ser bem mais difundido do que ela é, porque assim, é um despertar
muito grande 48E, seja você fazendo inicialmente por objetivo pessoal ou profissional é uma
grande descoberta” (informação verbal). Ela indicou o Eneagrama pra quem busca
autodesenvolvimento e autoconhecimento, esse é um passo inicial muito importante, porque
esse sistema é muito objetivo e diz os caminhos para se seguir, caminhos muito mais
próximos da essência pessoal, da verdade.

Entrevistada 3

O levantamento dos dados da entrevista realizada com a E3 agrupou as informações
contidas no quadro a seguir. Logo após, serão apresentados e analisados esses dados.

Quadro 8 – Resultados da entrevista E3.
PERGUNTA
FORMAÇÕES
INTERESSES ENEAGRAMA
MUDANÇA
PÓS-FORMAÇÃO ENEAGRAMA

PERCEPÇÃO CONCEITUAL E
HISTÓRICA DO ENEAGRAMA

APLICABILIDADE DO TESTE DE
PERSONALIDADE
APLICABILIDADE TESTE LÍDER X
TESTE LIDERADO
DESCOBERTA RELAÇÕES
INTERPESSOAIS ATRAVÉS DO
ENEAGRAMA

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fonte: Dados da Pesquisa (2017).

RESPOSTA
Psicologia;
Especialista em Gestão Estratégica de Pessoas;
Diplomada em Coaching e Gestão Estratégica;
Formação em Eneagrama.
Aplicabilidade do teste na liderança.
Conhecimento profundo dos seus comportamentos, seus padrões, seus
vícios comportamentais e emocionais;
Melhor relacionamento com cada perfil.
Metodologia milenar;
Cláudio Naranjo;
Eneagrama = técnica/metodologia para o processo de
desenvolvimento humano.
Aplicabilidade do teste para os líderes;
Necessidade de desenvolvimento das lideranças;
Plano de desenvolvimento individual.
Mesmo teste pra líder e liderado;
Diversos testes de diversos autores = mesmo resultado
Resultado = tipo de personalidade individual.
Aplicação do Eneagrama = melhoria siginificativa das
relações interpessoais;
Controle das emoções, vigilância das atitudes, consciência do
outro que se relaciona.
A empresa dela oferece a formação em Eneagrama;
O sistema é uma metodologia transformadora;
Indicação do Enegrama para processo de autoconhecimento;
Melhoraria nas relações interpessoais, minimização dos conflitos,
resultados extraordinários.
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Linha 1 – Quanto às suas formações profissionais a E3 respondeu que sua formação
profissional é em Psicologia, especialista em Gestão Estratégica de Pessoas e diplomada em
Coaching e Gestão Estratégica. Ela conheceu a metodologia do Eneagrama em dois mil e
quatro, quando aplicou o teste num processo de desenvolvimento da liderança.
Linha 2 – Seu interesse pela ferramenta foi despertado através de num programa de
desenvolvimento de liderança na empresa em que trabalhava, a consultoria propôs a aplicação
da metodologia Eneagrama no processo de desenvolvimento dos líderes, foi então, que ela
conheceu os benefícios que essa formação trás no processo de desenvolvimento.
Linha 3 – Após sua formação a E3 em Eneagrama ela passou a ter um conhecimento
profundo dos seus comportamentos, seus padrões, seus vícios comportamentais e emocionais,
compreendeu primeiramente o seu perfil psicológico e seus padrões para assim também
compreender os outros tipos psicológicos. Ela explicou que o Eneagrama trás nove perfis
psicológicos e cada perfil tem os seus padrões comportamentais, as suas emoções, os seus
vícios, as suas motivações, eles são frutos do inconsciente da cada um. Após o estudo do
Eneagrama “facilitou também os meus processos na área de Psicologia.” (informação verbal),
ela fala que melhorou suas relações, entender qual a melhor forma de se relacionar com cada
perfil. Desde quando ela conheceu a metodologia, a E3 tem levado ao conhecimento de outras
pessoas que também buscam autodesenvolvimento e o autoconhecimento.
Linha 4 – Sua percepção quanto ao conceito histórico ferramenta ela cita que “tudo indica
assim pelos estudos 49E que tem mais de quatro mil e quinhentos anos, é uma metodologia
milenar 49E, que foi trazida para o oriente pelo Gojier e Cláudio Naranjo 49E trouxe de forma
mais é:: detalhada isso para a atualidade.”. Conforme seu pensamento, o sistema é uma
técnica, uma metodologia que foi desenvolvida para o processo de desenvolvimento humano,
é uma técnica milenar que vem sendo aplicada há muitos, mas não se sabe a origem do
símbolo do Eneagrama.
Linha 5 – Ela diz que já aplicou o teste de personalidade Eneagram na organização “a gente
aplicou para os líderes, para identificar os perfis de liderança que nós tínhamos 49E na
organização, identificar e a partir daí trabalhar o que os líderes precisavam desenvolver.”. Foi
aplicado um questionário, a partir daí ela pôde perceber que existia um padrão que
predominava no ambiente organizacional. Isso também foi percebido em virtude da cultura da
organização, pois o indivíduo empregado acaba adotando o padrão comportamental
organizacional naquela organização. A partir do teste é possível identificar o padrão de
comportamento da liderança e o que fazer para desenvolver esses líderes e trabalhar de forma
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mais profunda cada indivíduo. A partir daí pode-se traçar o plano de desenvolvimento
individual pra cada um que contribuiu significadamente para os resultados pessoais e
profissionais de cada líder. (informação verbal).
Linha 6 – Sobre a aplicabilidade do teste para o líder ser diferente do teste o liderado a E3 diz
que não são diferentes, existem diversos testes de diversos autores e o resultado do teste é o
mesmo, porque os perfis são os mesmos, são nove tipos, então, o mesmo questionário que é
aplicado para o líder é o mesmo a ser aplicado para os liderados, porque independente do
papel ou função que a pessoa ocupa tá, independente da função que a pessoa ocupa o
resultado do teste vai trazer o que ela o que ela é, o seu eneatipo. (informação verbal)
Linha 7 – Sobre descobrir como acontecem as relações interpessoais no ambiente empresarial
a partir da aplicabilidade do teste de eneagrama ela cita:

Sim, assim, é possível você melhorar, por exemplo, os conflitos organizacionais
50E. Quando eu apliquei depois de conhecer essa ferramenta no desenvolvimento
dos líderes é eu apliquei no desenvolvimento das minha equipe de Recursos
Humanos na nas cinco unidades que eu comandava fabris, e assim agente tinha claro
alguns conflitos como toda organização, como toda área, como todo setor tem, mas
que após o trabalho com o eneagrama de autoconhecimento do outro isso minimiza
os conflitos, porque as pessoas passam a compreender o por quê que o outro é
daquele jeito, que é que motiva aquele comportamento, porque é que um é metódico
demais 50E, porque que um é extremamente objetivo, porque que um não tá nem aí
pra nada, mas é a forma de ser que cada ser humano adota e a gente precisa entender
isso 50E, então, isso facilitou as relações interpessoais, não só na minha equipe, mas
a relação da minha equipe tanto interna 50E quanto também na relação da minha
equipe com as outras áreas. (informação verbal).

Assim, a E3 afirmou que após a aplicação do Eneagrama, as relações interpessoais
melhoraram significadamente, uma vez que, se passa a controlar as emoções, o indivíduo
entra em estado vigilante e mais consciente do outro que se relaciona.
Linha 8 – A E3 fez algumas considerações finais quanto ao uso do Enegrama, ela explicou
que trabalha com desenvolvimento de pessoas, que inclusive a empresa dela oferece a
formação em Eneagrama e que depois que descobriu essa ferramenta e o resultado que ela
trouxe em sua vida, na vida das pessoas que ela liderou, no processo de desenvolvimento dos
líderes e também das pessoas que participaram da formação, ela pode afirmar que realmente o
sistema é uma metodologia transformadora, por isso ela o indica para todo ser humano que
precisa passar por um processo de autoconhecimento, isso melhoraria as relações
interpessoais, minimizaria os conflitos e atingiria resultados mais extraordinários em sua vida.
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Análise dos resultados das entrevistas

Após o mapeamento das 3 (três) entrevistas, pode-se analisar alguns pontos
importantes para a pesquisa de campo, a saber:


A formação profissional predominante das entrevistadas é a Psicologia, a entrevistada

que não tem formação profissional em Psicologia, teve contato com a área através da terapia.
Essa informação leva a reflexão de que essa área tem mais estudos e conhecimento sobre a
ferramenta Eneagrama desde sua concepção.


Quanto à motivação para a formação em Eneagrama, o que predominou foi a

necessidade de autodescoberta e autodesenvolvimento pessoal e dos padrões de
comportamento humano, para elas, se conhecer e conhecer aos outros é uma forma de
viabilizar as relações e de saber lidar com as diferenças.


Em relação o que mudou em suas vidas após a formação em Eneagrama, quase que

unanimemente foi dito que a formação proporcionou um conhecimento mais profundo dos
seus próprios padrões, comportamentos e perfis psicológicos e dessas características alheias,
elas passaram a ter relações mais saudáveis, comunicações mais precisas e um olhar distinto
para as diferenças.


Quanto ao conceito pessoal e sobre a percepção do histórico do Eneagrama elas

responderam que é uma técnica milenar, originada há mais de quatro mil e quinhentos anos,
que não se sabe ao certo a procedência do seu símbolo, que foi difundida e sistematizada no
Brasil por Cláudio Naranjo, usada no processo de desenvolvimento humano, nos campos de
vendas, negociações e nas relações pessoais.


Das três entrevistas apenas uma já teve a experiência de aplicar o teste de

personalidade Eneagrama com o intuito de identificar os perfis de liderança na organização
que ela pesquisou, e a partir daí trabalhar o que os líderes precisavam desenvolver. Ela
percebeu que os resultados da pesquisa contribuíram para traçar o plano de desenvolvimento
individual dos líderes e que eles obtiveram melhores resultados depois disso.


Sobre questionamento da aplicabilidade do teste para o líder ser diferente do teste o

liderado, essa pesquisa adotou a resposta da E3 que diz que existem diversos testes de
diversos autores e o resultado do teste é o mesmo, porque os perfis são os mesmos, são nove
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tipos, então, o mesmo questionário que é aplicado para o líder é o mesmo a ser aplicado para
os liderados.


Elas falaram que é possível descobrir como acontecem as relações interpessoais no

ambiente de trabalho através do teste de personalidade, uma vez que, após a descoberta de
cada tipo de personalidade, o individuo se torna mais consciente de si e do outro, se tem uma
facilidade maior em tolerar as características dos outros tipos e de se relacionar com eles.


Todas fizeram considerações finais indicando a formação em Eneagrama a todos que

desejam se autodescobrir, se autodesenvolver e deseja aprender a lidar melhor com suas
relações intra e interpessoais.

Passo 3 – Aplicação do Teste de Personalidade

O teste de personalidade Eneagrama teve o intuito de mapear, classificar e explicar as
personalidades dos participantes dentro do contexto organizacional. O Eneagrama descreve
nove tipos de personalidades e suas inter-relações no ambiente de trabalho, na família, nas
amizades e através do autoconhecimento, ajuda a lidar com os problemas e a entender as
predisposições e capacidades humanas (PALMER, 1993, p.16). O teste de personalidade
selecionado para ser aplicado na pesquisa foi o Inventário de Descoberta do Eneagrama da
Universidade de Stanford, desenvolvido por David Daniels e Virginia Price, autores da obra a
Essência do Eneagrama. Salienta-se que existem vários de tipos de testes de personalidade, de
vários autores, porém, esta pesquisa adotou o teste de Stanford por se tratar de um teste mais
simplificado e que atende as necessidades aos objetivos do trabalho. O teste é composto por 9
(nove) alternativas afirmativas sobre personalidades, cada participante deveria ler essas
alternativas atenciosamente e assinalar a que mais se assemelhasse ao seu perfil. A sua
resposta designou seu tipo de personalidade, conforme gabarito do teste.
Para que se fosse objetivada a aplicação da pesquisa na INFRAUFS, foi realizada uma
reunião com a superintendência e 2 (duas) chefias da instituição. Nesta reunião foram
definidos a delimitação de que apenas os servidores do quadro seriam pesquisados, pois parte
desses servidores trabalham em campo e o quadro de terceirizados se trata de outra gestão, e
então, se tornaria um estudo mais amplo; foi informado os melhores horários para a aplicação
do teste e os setores que estavam aptos a participar da pesquisa; foi acordado a formalização
da autorização da aplicação da pesquisa na instituição através de memorando; ao longo da
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pesquisa, findou 1 (uma) das chefias sendo o intermediador da pesquisadora e dos
setores/participantes no processo da pesquisa.

Passo 4 – Observação participante

Para diminuir o risco de erros, no momento da aplicação do teste de personalidade foi
realizada simultaneamente a observação participante, por ser uma técnica que faz uso dos
sentidos para a percepção de alguns aspetos implícitos da realidade e para servir como método
de resolução no caso de participantes marcarem mais de uma alternativa. Cada participante
que aceitou participar da pesquisa assinou um termo de consentimento autorizando a
aplicação do teste e a observação participante simultânea (APÊNDICE D). Durante a
aplicação do teste de personalidade, a pesquisadora seguiu um roteiro de observação
(Apêndice E) e anotou suas percepções sobre comportamentos, reações e ações individuais
dos participantes, essas percepções foram cruzadas com a(s) alternativa(s)/personalidade (s)
escolhida(s) .
Com o subsídio do levantamento das informações foi possível realizar-se a análise de
conteúdo, segundo o quadro abaixo.

Quadro 9 – Etapa 2 - Análise de conteúdo.
ETAPA 2
ANÁLISE DE CONTEÚDO
Passo 1

Identificação do tipo de personalidade predominante na organização.

Passo 2

Identificação do tipo de personalidade predominante dos líderes da
organização.

Passo 3

Análise da relação das personalidades predominantes na organização.

Fonte: Elaborado pela autora.
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Passo 1 – Identificação dos tipos de personalidades predominantes na organização
Para se identificar os tipos de personalidades predominantes na organização as
respostas dos 25 (vinte e cinco) participantes foram tratadas e correlacionadas com gabarito
do teste de personalidade. Ou seja, cada alternativa correspondia a um tipo de personalidade,
conforme o sistema Eneagrama. Assim sendo:
A alternativa A correspondia ao tipo 5 – O Racionalista
A alternativa B correspondia ao tipo 1 – O Perfeccionista
A alternativa C correspondia ao tipo 8 – O Estadista
A alternativa D correspondia ao tipo 9 – O Pacifista
A alternativa E correspondia ao tipo 7 – O Generalista
A alternativa F correspondia ao tipo 6 – O Legalista
A alternativa G correspondia ao tipo 3 – O Narcisista
A alternativa H correspondia ao tipo 4 – O Individualista
A alternativa I correspondia ao tipo 2 – O Altruísta
O número de vezes que os tipos apareceram foi distribuído em um quadro e o tipo
que constou mais vezes foi identificado como o predominante entre os participantes. As
considerações das percepções levantadas na observação participante foram descritas nessa
parte, elas foram relevantes para a correlação da escolha da alternativa de cada indivíduo da
pesquisa com as características descritas no sistema Eneagrama, servindo também como
método de afirmação de um determinado tipo, caso o participante escolhesse mais de uma
alternativa.

Passo 2 – Identificação dos tipos de personalidades predominantes dos líderes da
organização
O teste de personalidade continha os campos: nome, setor, cargo/funções, e todos os
participantes preencheram esses campos, possibilitando que fossem identificados os cargos de
liderança entre os participantes. Os tipos dos líderes foram distribuídos em um quadro e o tipo
que constou mais vezes foi identificado como o predominante entre os líderes.
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Passo 3 – Análise da relação das personalidades predominantes na organização
Para se analisar a relação da predominância dos tipos dentro da organização, foram
utilizados as características e os padrões de cada tipo, conforme “O nove tipos de Ego” de
Nunes (2010) e “ Articulação dos nove tipos do Eneagrama e dos mecanismos de defesa” de
Damião (2015).

56

4 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE PESQUISADA

A Superintendência de Infraestrutura – INFRAUFS é vinculada à PREFCAMP Prefeitura do Campus da Universidade Federal de Sergipe, Cidade Universitária Prof. José
Aloísio de Campos, na cidade de São Cristóvão, estado de Sergipe. Ela é o órgão responsável
pela administração do Campus Universitário, exercendo suas funções com apoio de
subunidades organicamente articuladas. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2017).
O organograma abaixo (Figura 6) demonstra a articulação dessas subunidades.

Figura 6 – Organograma da INFRAUFS.

Fonte: Elaborado pela autora.

Além dos departamentos sistematizados no organograma da INFRAUFS, existe a
Assessoria Técnica de Administração, que está diretamente ligada ao gabinete do
Superintendente do Campus Universitário e é dirigida por servidor indicado pelo
Superintendente do Campus e designado pelo Reitor. Tem por competência, coordenar e
executar as atividades inerentes aos serviços administrativos e de expediente da
Superintendência do Campus Universitário. Existe também a Secretaria de Apoio
Administrativo – SECAP, que atua como auxiliar nas ações e atividades da Assessoria
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Técnica de Administração. O Departamento de Obras e Fiscalização – DOFIS foi uma
subunidade extinta na INFRAUFS e suas funções foram distribuídas entre as outras
subunidades vigentes. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2017).
O quadro de pessoal da infraestrutura da UFS é constituído por uma grande parte de
colaboradores terceirizados e a menor parcela é de servidores, a maioria desses servidores é
de longo tempo de serviço público. Este trabalho limitou-se a pesquisar apenas o quadro de
servidores da organização, uma vez que, estudar também os padrões de comportamento dos
colaboradores terceirizados tornaria o trabalho mais amplo. Ressalta-se que não se teve
informações precisas sobre o quadro geral da instituição.
As equipes da unidade são desarticuladas em virtude de alguns dos cargos dos
servidores possuírem funções externas, necessitando realizar visitas técnicas, trabalho de
campo, fazer serviços de manutenção em outros campi, ou até mesmo por estarem lotados em
outros campi da UFS. Outras subunidades, como por exemplo, a DIVIG e o CAD não são
fisicamente do prédio da INFRAUS, a Divisão de Segurança está localizada na entrada da
UFS e o CAD na Didática I do Campus Universitário. Por isso e pelo fluxo de trabalho das
subunidades, houve vários agendamentos e várias tentativas de encontros, totalizando 2 (dois)
meses de pesquisa de campo, porém, vale ressaltar a consideração da pesquisadora pela
acolhida e pela receptividade da proposta do trabalho por parte dos participantes voluntários.

58

5 ANÁLISE DE CONTEÚDO

Este capítulo apresenta a análise dos resultados provenientes da pesquisa de campo, e
assim como foi dito no capítulo 3, a técnica de coleta de dados foi do tipo triangulação e os
principais métodos utilizados para responder aos objetivos deste trabalho foram a
aplicabilidade do teste de personalidade Eneagrama e a simultânea observação participante.
Dessa forma, a seguir serão apresentados e analisados esses resultados.

5.1. RESULTADOS DO TESTE DE PERSONALIDADE E DA OBSERVAÇÃO
PARTICIPANTE

Foi aplicado o total de 25 (vinte e cinco) testes de personalidade com observação
participante a servidores do quadro da INFRAUFS escolhidos aleatoriamente, que estavam
disponíveis e que aceitaram a participação voluntária na pesquisa, sendo que nos 3 (três)
primeiros testes foi empregado o Inventário de Descoberta Eneagrama da Universidade de
Stanford original (Apêndice F), contudo foi percebida a dificuldade de interpretação das
alternativas do teste pelos participantes, tornando-se necessário adaptar as alternativas para
que elas se tornassem mais claras, então, a versão final do Inventário se tornou o Teste de
Personalidade Eneagrama (Apêndice G).
Todos os participantes assinaram um termo de consentimento (Apêndice D) aceitando
ser voluntário da pesquisa e permitindo a aplicação do teste e a realização da observação
participante simultaneamente no momento do teste, assegurando assim a Ética da pesquisa,
entretanto, apenas um participante esqueceu-se de assinar o termo, mas ele autorizou
verbalmente sua aplicação, outro participante não foi observado considerando-se que sua
rotina de trabalho é muito flexível, com muitas reuniões e demandas, por isto, ele respondeu o
teste sem a presença da pesquisadora.
Para se tratar e analisar o resultado dos dados levantados foram utilizadas
principalmente as metodologias de Nunes (2010) “O nove tipos de Ego” e de Damião (2015)
“Articulação dos nove tipos do Eneagrama e dos mecanismos de defesa”. O quadro abaixo
(Quadro 12) elenca respectivamente o participante, o cargo, o tipo de personalidade escolhido
no teste através da seleção da alternativa e as considerações da observação participante. 5
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(cinco) participantes assinalaram mais de uma alternativa, para isso, as considerações da
observação foram usadas como critério de afirmação da sua personalidade.
.
Quadro 10 – Resultados do teste de personalidade.
(continua)
PARTICIPANTE

CARGO

P1

Pedreiro

P2

Pedreiro

TIPO

8 – Estadista

8 – Estadista

Bombeiro
P3

Hidráulico

2 – Altruísta

P4

Auxiliar de
Oficina

5 – Racionalista

P5

Técnico de
móveis e
esquadrias

2 – Altruísta

3 – Narcisista

P6

Servente

P7

Marceneiro

P8

Auxiliar de
Cozinha

9 – Pacifista

Montador/
Soldador
Técnico em
Segurança do
Trabalho
Técnico em
Segurança do
Trabalho

8 – Estadista

P9
P10

P11

9 – Pacifista

9 – Pacifista
2 – Altruísta

OBSERVAÇÕES
Deficiente auditivo; participativo; alegre; indicou
outros colegas para participar da pesquisa; a
pesquisadora leu as alternativas pra ele; comentou
que se identifica com a maioria do das alternativas;
comentou que é leal e que mesmo se aposentando
irá trabalhar porque gosta do que faz.
Impaciente; suspirava muito; pouco interativo; leu
parte do teste em silêncio, parte em voz alta;
comentou que estava em dúvida na escolha das
alternativas, pois se pareciam muito.
Recíproco; atencioso; reagiu à pesquisa com
respeito; concentrado; pediu que a pesquisadora
lesse as alternativas; assinalou duas alternativas por
ficar em dúvida entre as duas.
Reivindicou a responder a pesquisa, pois já
informou que já tinha participado recentemente de
outra pesquisa;
Ficou em dúvida entre duas alternativas, as
considerações da observação decidiu a alternativa
apropriada.
Receptivo à pesquisa, questionou como assinalava
a alternativa.
Mesmo com interferência externa de ruídos
(cortando grama), se manteve concentrado;
questionou com assinalava a alternativa. Escolheu
duas alternativas, as considerações da observação
decidiram a alternativa apropriada.
Teve duas interferências no momento do teste.
Escolheu cinco alternativas, as considerações da
observação decidiu a alternativa apropriada.
Comentou que estava sem óculos e que não poderia
ler as alternativas, porém, ele conseguiu ler sem
ajuda. Perguntou se só poderia escolher uma
alternativa.
Tranquilo; percebeu e comentou um erro de
digitação no teste.
Muito calada, introspectiva, conversou com um
colega de trabalho; perguntou como e se podia
assinalar duas alternativas.
Muito receptiva e simpática; perguntou se poderia
marcar mais que uma alternativa; comentou
simpaticamente que a primeira alternativa já não
era seu perfil, pois não é quieta.

P12

Técnico em
Segurança do
Trabalho

7 – Generalista

Questionou qual o curso da pesquisadora e o tema
abordado na pesquisa; leu atentamente a teste.

P13

Assistente
Administrativo

5 – Racionalista

Respondeu à pesquisa durante o movimentado
trabalho; três interferências, atenciosa; questionou
sobre o que as alternativas afirmavam e se poderia
escolher duas alternativas.
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P14

Engenheiro
Chefe

2 – Altruísta

Técnico em
Segurança do
Trabalho

7 – Generalista

P16

Diretor

9 – Pacifista

P17

Chefe
Vigilância

6 – Legalista

P18

Supervisor
Vigilância

7 – Generalista

P19

Supervisor
Vigilância

9 – Pacifista

P20

Rotina
Administrativa

2 – Altruísta

Chefe
Transporte

7 – Generalista

P22

Coordenadora
de Apoio

7 – Generalista

P23

Superintendente

1 – Perfeccionista

P24

Diretor

7 – Generalista

P25

Pintor

5 – Racionalista

P15

P21

(conclusão)
Parabenizou a proposta da pesquisa; olhar direto;
questionou se a pesquisa já havia sido aplicada a
outras chefias; houve três interrupções; leu
atenciosamente o teste; comentou que todas as
alternativas são muito semelhantes e que estava em
dúvida de qual escolher.
Jovem, físico avultado; estava se saída, mas se
disponibilizou a fazer o teste e leu atentamente.
Informou que contribuiria com a pesquisa
fornecendo o organograma do seu setor;
impaciente.
Simpático; alegre; participativo, convidou a entrar
no setor; comentou que a alternativa que mais se
assemelha com ele tem algumas divergências;
escolheu duas alternativas, as considerações da
observação decidiu a alternativa apropriada.
Físico avultado; atencioso, educado, participativo.
Houve contato telefônico para confirmar a
aplicação da pesquisa, ele informou que poderia ir
naquele momento; simpático; calmo; leu
atentamente e sussurrando as alternativas.
Brincalhão; bastante atarefado, mas deu atenção
plena à pesquisa; pesquisou sobre o tema da
pesquisa e informou que irá se inteirar mais sobre o
assunto; comentou que as alternativas se pareciam e
que negavam sua personalidade.
Físico avultado; questionou o tema e as
informações da pesquisa; solicitou o arquivamento
do termo de consentimento que assinou; duas
interrupções; fez uma observação por escrito no
teste dizendo que as alternativas se assemelham,
precisando se esforçar para escolher uma.
Atenciosa; retirou as sandálias; problema de saúde
e correria no trabalho; por conhecer a pesquisadora,
assinou o termo de consentimento sem lê-lo;
respirou fundo algumas vezes durante a leitura;
pergunto se queria que ligasse o ar-condicionado.
Não houve a observação simultânea ao teste,
assinalou duas alternativas e o desempate foi
realizado conforme a observação sobre ele
realizada durante as visitas pra aplicação do teste.
Físico avultado; foi o facilitador e intermediador
direto para aplicação da pesquisa; leu atentamente
as alternativas com a cabeça baixa e mão na testa.
Dificuldade para ler; precisou de ajuda na
interpretação das alternativas; questionou a
possibilidade de nem todos os pesquisados
conseguirem interpretar as alternativas; Esqueceuse de assinar o termo, mas aceitou e autorizou
verbalmente a aplicação da pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa (2017).

A demonstração do mapeamento dos tipos de personalidade dos participantes da
pesquisa se dividiu em grupos, onde cada grupo representa respectivamente o tipo de
personalidade, os participantes que são desse tipo, as características do tipo e as considerações
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da observação participante sobre os participantes desse grupo. A seguir, as descrições dos
grupos.

Grupo 1
Tipo 1 – Os Perfeccionistas: são muito trabalhadores e idealistas. Impacientes,
emocionalmente controlados, determinados, enérgicos, e críticos expressam sua motivação de
serem perfeitos através do ressentimento e da raiva. Para eles, nada é ou está do modo como
deveria. Acreditam que sua tarefa na vida é fazer e manter as coisas direito e em ordem.
Crítico de si mesmo e dos outros. Convencido de que existe apenas um caminho correto.
Sente-se eticamente superior. Protela por medo de cometer um erro.
Apenas o participante P23 é desse tipo.
Observações do Grupo 1: A observação não foi realizada no momento da aplicação do teste,
por que a demanda de trabalho do participante é grande e bem flexível. Será considerada a
observação feita durante as visitas à instituição e os rápidos encontros com o participante.
Aparentou ser imperativo, enérgico, sempre está envolvido em alguma tarefa e solícito.

Grupo 2
Tipo 2 – Os Altruístas: estão sempre disponíveis, são responsáveis, possessivos,
manipuladores, diplomáticos e agradáveis. Expressam sua motivação básica de serem úteis às
pessoais através do sentimento de orgulho. Gostam de se doar e servir aos outros, esperando
por agradecimento, mas não sentem necessidade alguma da ajuda de alguém. Sempre quer dar
e ajudar, gostam de elogios, buscam ser amados e apreciados, tornando-se indispensável para
a outra pessoa. Empenhados em satisfazer as necessidades alheias.
Os participantes P3, P5, P11, P14 e P20 são desse tipo.
Observações do Grupo 2 – As considerações sobre as observações dos participantes P3, P5,
P11, P14 e P20 são pessoas receptivas a novos assuntos, alegres e atenciosas.

Grupo 3
Tipo 3 – Os Narcisistas: são conscientes da própria autoimagem, produtivos, organizados,
defensivos, otimistas e persuasivos. Expressam sua motivação de serem bem-sucedidos
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através da decepção ou ilusão da busca de resultados. Revelam apenas o que querem sobre si
mesmos e nunca falam mais que é preciso para se expressar. Tem muita habilidade para
cumprir metas e objetivos. Competitivos, seguros de si, buscam ser amados por seu
desempenho. Obcecados pela imagem de vencedores e pelo status competitivo. Mestres em
aparência. Românticos e atraentes.
O participante P6 é desse tipo.
Observações do Grupo 3 – As considerações sobre as observações do participante P6 é uma
pessoa concentrada e segura do que faz.

Grupo 4
Tipo 4 – Os Individualistas: são pessoas emotivas, dramáticas, sensíveis, criativas, originais
e facilmente sentem-se envergonhadas. Expressam sua motivação de serem especiais, com a
inveja da valorização do que não possuem. Estão sempre atentos para o que está faltando em
suas vidas e buscando preencher. São românticos e atraentes.
Nenhum participante é desse grupo.
Observações do Grupo 4 – Não houve participantes desse grupo.

Grupo 5
Tipo 5 – Os Racionalistas: são objetivos, solidários, educados, antissociais, lógicos e
criativos. Expressam sua motivação na busca do conhecimento através da ganância para tê-lo
cada vez mais. Eles usam seu tempo e energia para buscar satisfazer seus próprios interesses,
principalmente quando esses se referem à informação e conhecimento. Pensadores,
observadores, mantém distância emocional dos outros, protege a privacidade, sente-se
esgotado por compromissos e pelas necessidades alheias, desligado das pessoas, sentimentos
ou coisas.
Os participantes P4, P13 e P25 são desse tipo.
Observações do Grupo 5 – As considerações sobre as observações dos participantes P4, P13
e P25 são pessoas reivindicantes, duvidosas e desconfiadas.
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Grupo 6
Tipo 6 – Os Legalistas: são pessoas responsáveis, enérgicas, leais, envolventes, indecisas,
obedientes às leis e orientados para a comunidade. Expressam sua motivação na busca pela
segurança, manifestando o medo de correr riscos. São inseguras quando precisam se
posicionar e tornam-se muito ativas quando estão entre outras pessoas como forma de sentirse bem e aliviar sua ansiedade. São pessoas que lideram os grupos com habilidade, dedicamse a enquadrar situações às normas. Questionadoras, acreditam em hierarquia, zelosas,
responsáveis, dependentes, medrosas, atormentadas pela dúvida, o pensamento substitui a
ação. Identifica-se com causas da injustiça social. Anti-autoritárias, vivem imaginando
intenções ocultas.
Apenas o participante P17 é desse tipo.
Observações do Grupo 6 – As considerações sobre as observações do participante P17 é
uma pessoa simpática, educada e participativa.

Grupo 7
Tipo 7 – Os Generalistas: são pessoas amáveis, divertidas, sorridentes, fantasiosas,
analíticas, estimulantes e encantadoras. Expressam sua motivação na busca pela felicidade,
intensificando sua gula. Nunca estão satisfeitos com o que tem, pois sempre querem mais de
tudo o que os faz feliz. Suas mentes buscam fórmulas para escapar das realidades
desagradáveis da vida. Preferem ambientes descontraídos, sem hierarquia rígida, ou muita
papelada pra organizar. São criativas e adeptas da modernidade, da tecnologia, e do mundo
futuro. Otimistas, planejadoras, impulsivas, amantes volúveis e descartáveis, superficiais.
Tem problemas com compromisso, quer manter as opções em aberto. Tem interesse por tudo.
Os participantes P12, P15, P18, P21, P22 e P24 são desse tipo.
Observações do Grupo 7 – As considerações sobre as observações dos participantes P12,
P15, P18, P21, P22 e P24 são pessoas de físico avultado, questionadoras e descontraídas.

Grupo 8
Tipo 8 – Os Estadistas: são pessoas são pessoas fortes, competitivas, diretas, apaixonadas,
instintivas e realistas. Expressam sua motivação para o poder através da luxúria pela vida.
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Voltados para o controle e comando das situações, utilizam uma enorme energia para buscar e
adquirir o que querem para eles e para aqueles que amam e protegem. Líderes naturais, estão
sempre gerenciando, determinando, decidindo e armando estratégias para situações de crise.
Como gostam de desafios, fazem dos problemas sua fonte de prazer.
Os participantes P1, P2 e P9 são desse tipo.
Observações do Grupo 8 – As considerações sobre as observações dos participantes P1, P2 e
P9 são pessoas tranqüilas, atentas e participativas.

Grupo 9
Tipo 9 – Os Pacifistas:
Os Pacifistas são pessoas afáveis, indiretas e apáticas emocionalmente. Não gostam de
muito movimento e são impessoais. Expressam sua motivação pela paz através de uma
indolente preguiça. Elas levam a vida pelo caminho mais fácil, procurando evitar conflitos, ou
descartar qualquer dificuldade para poder preservar a própria paz, interna e externamente.
Procuram trabalhar em ambientes calmos, sem muita movimentação e barulho. Pesquisadoras,
conhecem as necessidades alheias melhor do que os próprios. Tem tendências ao devaneio,
sem a certeza de que estar aqui ou não. A raiva sai por caminhos indiretos. É agradável.
Os participantes P7, P8, P10, P16 e P19 são desse tipo.
Observações do Grupo 9 – As considerações sobre as observações dos participantes P7, P8,
P10, P16 e P19 são pessoas diretas para evitar algum problema, introspectivas e impacientes.
Feita a análise dos dados, a quantidade de pesquisados por tipo é representada no
quadro abaixo (Quadro 13).

Quadro 11 – Quantidade de pesquisados por tipo.
(continua)
TIPOS

QUANTIDADE DE
PESQUISADOS POR TIPO

Tipo 1 – Perfeccionistas

1

Tipo 2 – Altruístas

5

Tipo 3 – Narcisistas

1
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(conclusão)
Tipo 4 – Individualistas

0

Tipo 5 – Racionalistas

3

Tipo 6 – Legalistas

1

Tipo 7 – Generalistas

6

Tipo 8 – Estadistas

3

Tipo 9 – Pacifistas

5

TOTAL PARTICIPANTES

25

Fonte: Dados da Pesquisa (2017).

O Quadro 13 apontou o resultado do primeiro objetivo específico deste trabalho, desse
modo foi identificado que o tipo de personalidade predominante na INFRAUFS, conforme
análise dos dados dos participantes é o Tipo 7 – Generalistas.
Para Bergamini (1997) “O conhecimento das próprias características pessoais é a
primeira condição para o desenvolvimento e a liberação das potencialidades que existem
dentro de cada um.” Portanto, sabendo que Os Generalistas são predominantes na
INFRAUFS, é possível se dizer que preeminentemente as características dos servidores da
unidade

são

amáveis, divertidas, sorridentes, fantasiosas, analíticas, estimulantes,

encantadoras, gulosas, otimistas, planejadoras, impulsivas, superficiais. Sempre querem mais
de tudo o que os faz feliz. Suas mentes buscam fórmulas para escapar das realidades
desagradáveis da vida. Preferem ambientes descontraídos, sem hierarquia rígida, ou muita
papelada pra organizar. São criativas e adeptas da modernidade, da tecnologia, e do mundo
futuro. Tem problemas com compromisso, quer manter as opções em aberto. Tem interesse
por tudo.
As percepções da observação participante realizadas no teste tiveram correlações
consideráveis com os padrões comportamentais expressas na alternativa escolhida pelos
participantes.
Dentre os 25 (vinte e cinco) participantes, foram identificados 9 (nove) participantes
com posição de líder. O quadro abaixo (Quadro 14) demonstra a quantidade de líder por tipo.
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Quadro 12 – Quantidade de líderes por tipo.
TIPOS

QUANTIDADE DE
PESQUISADOS POR TIPO

Tipo 1 – Perfeccionistas

1

Tipo 2 – Altruístas

1

Tipo 3 – Narcisistas

0

Tipo 4 – Individualistas

0

Tipo 5 – Racionalistas

0

Tipo 6 – Legalistas

1

Tipo 7 – Generalistas

4

Tipo 8 – Estadistas

0

Tipo 9 – Pacifistas

2

TOTAL LÍDERES

9

Fonte: Dados da Pesquisa (2017).

O Quadro 14 apontou o resultado do segundo objetivo específico deste trabalho, desse
modo foi identificado que o tipo de personalidade predominante dos líderes da INFRAUFS
também é o Tipo 7 – Generalistas.
Portanto, o tipo de personalidade predominante dos líderes é o mesmo tipo de
personalidade predominante na INFRAUFS, reproduzindo suas características, os líderes
Generalistas trabalham com racionalização, são analíticos, estimulantes, planejadores, tem
problemas em administrar seus compromissos, nunca estão satisfeitos com o que tem, se
interessam por todos os assuntos, preferem ambientes descontraídos, sem hierarquia rígida, ou
muita papelada pra organizar. São criativos e adeptos da modernidade, da tecnologia, e do
mundo futuro.
Para se analisar a relação das personalidades predominantes na organização, (terceiro e
último objetivo específico deste trabalho), foi seguido o Quadro 4 – Pontos fracos e fortes da
organização segundo o Eneagrama, de Sonntag e Kruger (2017 apud Chabreull, 1999, p. 175).

67

A relação da personalidade predominante na INFRAUFS com a personalidade
predominante dos líderes da INFRAUFS é essencialmente que elas são do mesmo tipo: Tipo 7
- Os Generalistas. Conforme Sonntag e Kruger (2017) quando a organização é identificada
como tipo 7, segundo o Eneagrama, seus principais pontos fracos e fortes são Satisfação;
Inovação; Flexibilidade.
Satisfação – os Generalistas alcançam a satisfação no trabalho sendo divertidas, amorosas,
sorridentes e estimulantes com seus colegas. S empre querem mais de tudo o que os faz feliz.

Inovação – os Generalistas são criativos e adeptos da modernidade, da tecnologia, e do
mundo futuro. Otimistas, planejadores, impulsivos e tem interesse por tudo.
Flexibilidade - As mentes dos Generalistas buscam fórmulas para escapar das
realidades desagradáveis da vida. Preferem ambientes descontraídos, sem hierarquia rígida, ou
muita papelada para organizar. Tem problemas com compromisso, quer manter as opções em
aberto.
Esses resultados afirmam o pensamento de Sonntag e Kruger (2017 apud MAILHIOT,
1976, p. 66) quando citam que “A produtividade de um grupo e sua eficiência estão
estreitamente relacionados não somente com a competência de seus membros, mas, sobretudo
com a solidariedade de suas relações interpessoais.”. Os padrões comportamentais em comum
dos servidores da INFRAUFS colaboram com a união da sua equipe, com a harmonia das
suas relações interpessoais, em busca do mesmo objetivo da organização.
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6 CONCLUSÃO

Esta pesquisa objetivou analisar como a ferramenta Eneagrama ajuda a identificar as
relações interpessoais da INFRAUFS. Para isso, foi necessário responder algumas questões
para se chegar ao objetivo alvo da pesquisa. Essas questões tinham o intuito de identificar o
tipo de personalidade predominante na organização, identificar o tipo de personalidade
predominante dos líderes da organização e de analisar a relação das personalidades
predominantes na organização.
Para se entender como aplicar a ferramenta na organização, no que diz respeito às
relações interpessoais, foi necessário realizar 3 (três) entrevistas com profissionais com
formação em Eneagrama, onde se levantou que o sistema Eneagrama é empregado no
processo de autodescoberta e autodesenvolvimento humano, e que quando se identifica e se
classifica cada tipo de personalidade designado pelo sistema, fica mais claro entender os
significados das relações interpessoais e mais fácil trabalhar com o desenvolvimento de cada
indivíduo da organização.
A aplicação do teste de personalidade Eneagrama com a realização da observação
participante foi feita para 25 (vinte e cinco) servidores do quadro da INFRAUFS. O
tratamento e análise dos dados apontaram que o tipo predominante na organização e o tipo
predominante dos seus líderes, segundo a ferramenta Eneagrama, foi o tipo 7 – Os
Generalistas. A análise da relação dos tipos predominantes na unidade foi de união da sua
equipe, de harmonia nas suas relações interpessoais com a finalidade do mesmo objetivo da
organização.
O Eneagrama considera as competências pessoais dos indivíduos e viabiliza que as
relações nas equipes para que se tornem mais agradáveis e produtivas. Assim, as organizações
acabam sofrendo diretamente a influência das pessoas e formando uma identidade através dos
perfis das suas equipes e dos seus líderes. A aplicabilidade da ferramenta Eneagrama nesta
pesquisa ajudou a identificar as relações interpessoais, salientando as características e os
padrões comportamentais do tipo predominante da INFRAUFS.
O secretário executivo, enquanto cogestor da organização ou líder de equipes pode
fazer uso da ferramenta Eneagrama para identificar e compreender as diferentes motivações
de cada indivíduo da organização e assim criar estratégias que facilitem o desenvolvimento ou
a potencialização dos relacionamentos interpessoais. Ou ainda, reconhecer as principais
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emoções, crenças, valores e motivações de cada indivíduo; treinar habilidades específicas e
talentos naturais; auxiliar no desenvolvimento de equipes e estilos de liderança; auxiliar no
processo de melhoria de clima organizacional, facilitar a gestão de conflitos e estresse;
fortalecer relações e aumentar o comprometimento do grupo; e melhorar a comunicação
interpessoal das equipes.
Por fim, pelo fato do tema Eneagrama ser instigante e revelador, a pesquisadora faz
algumas recomendações de pesquisas futuras, a fim de propagar o conhecimento do uso dessa
ferramenta.
 O Eneagrama como ferramenta na formação de equipes;
 O Eneagrama como ferramenta na Gestão Estratégica;
 O Eneagrama como ferramenta no desenvolvimento da liderança.
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento da Entrevista

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Concordo em participar, como voluntário(a), do estudo que tem como pesquisador(a) responsável o(a)
aluno(a) de graduação Amanda da Conceição Rodrigues, do curso de Secretariado Executivo da
Universidade Federal de Sergipe, que pode ser contatado(a) pelo e-mail xxxxxxxxxxxxx e pelos
telefones xxxxxxxxxxxxx. Tenho ciência de que o estudo tem também em vista realizar entrevistas
com profissionais com formação em Eneagrama, visando, por parte do(a) referido(a) aluno(a) a
realização do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “O Eneagrama como ferramenta nas relações
interpessoais da organização”. Minha participação consistirá em conceder uma entrevista que poderá
será gravada e transcrita. Entendo que esse estudo possui finalidade de pesquisa acadêmica, que os
dados obtidos não serão divulgados, a não ser com prévia autorização, e que nesse caso será
preservado o anonimato dos participantes, assegurando assim minha privacidade. O(a) aluno(a)
providenciará uma cópia da transcrição da entrevista para meu conhecimento. Além disso, sei que
posso abandonar minha participação na pesquisa quando quiser e que não receberei nenhum
pagamento por esta participação.

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste termo de
consentimento.

Aracaju/SE, _____ de _____________ de 2016.

_________________________________________________
Assinatura do(a) participante

___________________________________
Assinatura do(a) aluno(a)

____________________________________
Assinatura do(a) professor(a) orientador(a)
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista Semiestruturado

ROTEIRO DE ENTREVISTA
Entrevista aplicada a profissionais com formação em Eneagrama, a fim de entender a
aplicabilidade e os benefícios dessa ferramenta no ambiente empresarial. Os dados coletados
serão utilizados no Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Federal de
Sergipe como requisito parcial para obtenção do título bacharel em Secretariado Executivo, da
graduanda Amanda da Conceição Rodrigues, sob orientação do Professor Mestre Augusto
César Vieira dos Santos, com título “O Eneagrama como ferramenta nas relações
interpessoais da organização”.

- Fale um pouco sobre sua formação profissional.

- O que te fez despertar o interesse em participar do curso de formação em Eneagrama? O
maior interesse foi pessoal ou profissional?

- Após sua formação em Eneagrama, o que mudou em suas relações interpessoais como
pessoa e como profissional?

- Descreva sua percepção conceitual sobre Eneagrama e sintetize o que se sabe sobre a
história dessa ferramenta.

- Você já aplicou o teste do Eneagrama no ambiente empresarial? Fale um pouco sobre essa
aplicabilidade e sobre a análise dos dados coletados.

- No contexto “liderança”, o teste de Eneagrama para o líder é diferente do teste de
Eneagrama para o liderado? Por quê?

- É possível descobrir como acontecem as relações interpessoais no ambiente empresarial, a
partir da aplicabilidade do teste de Eneagrama? Como?

- Você tem alguma consideração a fazer sobre essa pesquisa e/ou sobre Eneagrama?
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APÊNDICE C – Transcrição das entrevistas

ENTREVISTA 1
P – Entrevista com E1. Fale um pouco sobre sua formação profissional.
E1 – Então, eu sou formada em Psicologia há seis anos, sempre atuei na área organizacional, com
desenvolvimento humano, recrutamento e seleção e na clínica, tem um ano que eu tô atuando na
clínica, então, a Psicologia é minha profissão e é onde eu atuo.
P – Ok. E1, o que te fez despertar o interesse em participar de formação em eneagrama? O maior
interesse foi pessoal ou profissional?
E1 – O maior interesse foi pessoal. Porque assim é, estou no processo de desenvolvimento né, pessoal,
de autoconhecimento e o eneagrama foi uma uma forma de me a/, que eu tive né, de me aprofundar, de
me conhecer e de me assumir, assumir quem eu sou, assumir minha personalidade e assumir minha
essência. Então, pra mim o eneagrama foi usado mais pro pessoal/ (+)
P – Após a sua formação em eneagrama o que mudou em suas relações interpessoais? Como pessoa e
como profissional?
E1 – Mudou tudo. Porque assim, o eneagrama nos dá uma clareza do perfil comportamental nosso e
do outro, então isso facilita as relações, a gente sabe como melhor se comunicar com a outra pessoa,
sabe é::: co::mo ela se apresenta, os padrões de comportamento, então isso fica mais fácil pra gente se
relacionar. É o tipo uma clareza que a gente tem nossa e das outras pessoas. Então, ao ao se relacionar
a gente percebe QUE a gente tá provocando, quais são nossos padrões de comportamento e o padrão
de comportamento ou a reação do outro. Isso o eneagrama nos dá esse esse mapeamento.
P – É:, descreva a sua percepção conceitual sobre eneagrama e sintetize o que vô, o que se sabe sobre
a história dessa ferramenta.
E1 – Então, essa a:: ferramenta é uma ferramenta milenar né, eu acho que agora ela tá usando, tá
sendo MAIS enfatizada e usada por conta também da:: época, da Psicologia, hoje as pessoas estão
procurando mais trabalhar o humano, trabalhar a inteligência emocional, as empresas também. Então,
eu acho que o eneagrama ela tá ga/ tá ganhando força e é uma ferramenta poderosa né, pra: pras
relações, pra relação pessoal, pra relação profissional. Ela atua ni vários campos venda, negociação,
então, tudo isso envolve o eneagrama.
P – Você já aplicou o teste de eneagrama no ambiente empresarial?
E1 – Não, não, ainda não.
P – No contexto liderança, o teste de eneagrama para o líder é diferente do teste de enea/ de
eneagrama para o liderado?
E1 – É. Pra o líder é:: ele ele tem uma força, eu acredito que ele tem uma força maior, uma perce/, a
gente busca procurar outras características que favorecem a liderança, isso a gente usa é, isso é bom
pra até pro recrutamento e seleção, por exemplo, quando a gente traça um perfil de liderança, a gente
identifica pelos eneotipos, que tem essa essa característica mais presente na sua personalidade. Então,
o líder tem uma uma personalidade, um posicionamento diferente do liderado, é por isso que os testes
tem que ser diferente.
P – É possível descobrir como acontecem as relações interpessoais no ambiente empresarial a partir da
aplicabilidade do teste de eneagrama?
E1 – Tem. É::: quando o teste é aplicado e trabalhado né, desenvolvido na empresa a gente tem uma
maior (+) uma maior identificação, uma maior clareza, por exemplo, tem eneatipos que se relacionam,
tem facilidade de se relacionar com características de outro eneatipo e tem e:: tem outros eneatipos que
a gente já não tem muita empatia, muito simpatia né, então, isso facilita quando é estu/, quando há
uma mapeamento e um estudo na empresa, que às vezes a gente fica se perguntando por que que
fulano não se dá com cicrano na empresa, por que são padrões de comportamentos né diferentes e dá
pra ser identificado no eneagrama e trabalhado essas relações.
P – Pra finalizar, você tem alguma consideração a fazer sobre essa pesquisa ou sobre o eneagrama?
E1 – Tenho, eu acho que o eneagrama é uma ferramenta e: um curso que todo mundo deve participar,
eu acho que a as empresas devem implantar mais no no seu quadro, no seu desenvolvimento, por que
ele é um uma ferramenta que NOS DÁ uma autoconsciência muito grande E uma autoconsciência do
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outro, isso transforma em respeito, isso transforma em empatia, né nas empresas, isso facilita muito o
relacionamento e a convivência empresarial.
P – Muito obrigada!

ENTREVISTA 2
P – Entrevista com E2. Fale um pouco sobre sua formação profissional.
E2 – Eu sou formada em Administração e sou coach mentoring pelo Instituto Holus.
P – E sua formação em eneagrama, você fez quando?
E2 – Eu fiz em, a primeira formação foi em dois mil e quatorze e a segunda em dois mil e quinze.
P – A:: você fez duas vezes.
E2 – Duas.
P – Certo. O que te fez despertar o interesse em participar do curso de formação em eneagrama? O
maior interesse foi pessoal ou profissional?
E2 – O que me desperto:: foi a terapia, a terapia foi que me levou a fazer o curso de eneagrama, já que
ele é uma ferramenta de autoconhecimento. É::::: e que hoje eu aplico tanto na vida pessoal, quanto na
vida profissional. Na vida pessoal talvez tenha uma efeito maior por conta das relações serem mais
estreitas, você consegue perceber, reconhecer os comportamentos das pessoas, os seus, principalmente
e aí fica mais fácil de você desenvolver os seus relacionamentos. Na vida profissional é:::::, isso
facilita porque você vai conhecendo melhor os padrões das outras pessoas, porque que aquele padrão
foi constituído daquela forma, a partir desse momento que você consegue entender esses padrões, você
consegue entender o outro, se colocar no lugar do outro e aí você abre espaço pra um relacionamento
muito melhor, muito mais saudável.
P – Após a sua formação em eneagrama o que mudou em sua em suas relações interpessoais como
pessoa e como profissional?
E2 – Como mudou? (+) Mudou justamente por causa disso, por conta dá:: do seu reconhecimento
e:::m é::: em que o outro é diferente de você, e que ele tem um padrão de pensamento diferente, ele
tem um padrão de comportamento diferente, que foi constituído durante toda uma vida né e que é
diferente do seu né, ele tem um olhar diferente, de uma ótica diferente e isso faz com que você tenha
uma entendimento muito maior sobre o outro, isso facilita muito essa troca na na relação.
P – Você sabe lidar mais com o comportamento diferente do seu né?
E2 – Sim.
P – Descreva a sua percepção conceitual sobre eneagrama e sintetize o que se sabe sobre a: história
dessa ferramenta.
E2 – A minha percepção é de que é uma ferramenta, pra/ seja pra vida pe:ssoal ou profissional né,
claro que pra você usar na vida profissional cê teria que se aprofundar um pouco mais né, ter um
pouco mais de conhecimento, de embasamento pra que você faça essa aplicação. Na vida pessoal é:::::
eu acho que é muito mais fácil, como eu já falei. Qual é a segunda parte? Sobre a história né/ (+). Eu
só sei a partir eu só lembro a partir do Cláudio Naranjo que é quem difundiu isso aqui no no ocidente e
a partir do conhecimento dele que foi ele quem sintetizou isso de uma forma conceitual, estruturada,
esse conhecimento ele era milenar, mas ele era é:: tido como uma:: coisa que se passava de geração a
geração, era pai que passava pra filho e o Cláudio Naranjo foi quem estruturou isso dentro de uma
uma sistemática que hoje é usada né, e hoje é:: a gente tem muitas/ as grandes empresa do país, no
Brasil, por exemplo, usam essa ferramenta dentro das suas organizações pra n coisas que eles querem
fazer dentro da organização, seja pra desenvolvimento de liderança, pra processo seletivo, enfim. As
grandes empresas usam a ferramenta.
P – Você já aplicou o teste de eneagrama no ambiente empresarial?
E2 – Não, nunca apliquei.
P – No contexto liderança, o teste de eneagrama para o líder é diferente do teste de eneagrama para o
liderado?
E2 – Sim. Quando você faz um teste é:: são objetivos diferentes, pro líder é pra você é::: sintetizar
qual é a::: o conceito que ele tem dentro do padrão dele de comportamento do que é ser líder e qual é o
tipo de liderança que ele exerce dentro desse eneatipo dele. Pra o liderado, é:::, alíás, dentro do líder
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ainda, ele tem uma forma particular de dar feedback, por exemplo, pra o liderado, ele já a gente já vai
ver um outro formato que é receber ordens, então, a ótica já é diferente, eu já deixo de ser líder né até
porque o líder também é liderado por alguém. Então qual é o padrão dele de comportamento
recebendo ordens, recebendo feedbacks, e aí os objetivos são diferentes. Até porque a gente tem
padrões de comportamentos sem estando de um lado ou estando de outro.
P – É possível descobrir como acontecem as relações interpessoais no ambien/ no ambiente
empresarial a partir da aplicabilidade do teste de eneagrama?
E2 – Sim, antes mesmo do teste, dentro da sua observação com certo conhecimento do eneagrama
você consegue descrever, é::: justamente porque a gente apa/ é:: acaba conhecendo esses eneatipos né,
dentro desses padrões de comportamentos que são repetidos né .. nessa convivência a gente consegue
identificar né, mas é:::, às vezes as pessoas elas são muito preservadas, elas não revelam quem elas são
de verdade, aí esses eneatipos a gente tem mais dificuldade de identificar, aí realmente só com o teste
pra gente realmente bater no martelo e dizer: esse é o eneatipo dela. Sendo que, a gente não pode
nunca dizer ao outro que aquele é o enatipo dele, isso é uma descoberta muito pessoal.
P – Você tem alguma consideração consideração a fazer sobre essa essa pesquisa ou sobre o
eneagrama?
E2 – Sobre eneagrama (+) que é uma ferramenta que todos devem conhecer, deveria ser BEM mais
difundido do que ela é, porque assim, é um despertar muito grande né, seja você fazendo inicialmente
por objetivo pessoal ou profissional é uma grande descoberta, pra quem busca autodesenvolvimento,
se conhecer, se desenvolver, esse é um passo inicial muito importante. Eu diria que todo mundo que
quer se conhecer tem que passar pelo eneagrama, porque a ferramenta le dá atalhos pra você atingir
seus objetivos é::::, é uma ferramenta muito objetiva, ela te diz quem é, ela te diz os caminhos pra
onde você vai seguir, que é um caminho muito mais próximo da sua essência, da sua verdade, isso
facilita muito a sua vida, a partir do momento que você adquire esse conhecimento é:: sua visão fica
muito mais ampla.
P – Ô E2, obrigada!
E2 – De na:::da.

ENTREVISTA 3
P – Entrevista com E3. Fale um pouco sobre sua formação profissional.
E3 – Tá. Eu sou formada em Psicologia, sou psicóloga por formação e tenho especialização em Gestão
Estratégica de Pessoas e eu sou diplomada também em Coaching e Gestão Estratégica.
P – E quando a Senhora fez a formação em eneagrama?
E3 – Então, eu conheci a metodologia em dois mil e quatro, dois mil e cinco, a::: metodologia
eneagrama quando apliquei num processo de desenvolvimento da liderança, então, foi em dois mil e
cin/ dois mil e quatro, dois mil e cinco foi quando eu conheci a metodologia.
P – O que te fez despertar o interesse em participar do curso de formação em eneagrama? O maior
interesse foi pessoal ou profissional?
E3 – Então, na época foi profissional né, porque eu estava num programa de desenvolvimento de
liderança na empresa e::: com uma consultoria que propôs a aplicação da metodologia no processo de
desenvolvimento dos líderes, então, foi quando ela me explicou sobre a metodologia, os benefícios
que essa formação trás no processo de desenvolvimento né, eu acreditei no que ela trouxe e a gente
começou a aplicar no processo de desenvolvimento de liderança.
P – Após a sua formação em eneagrama o que mudou em suas relações interpessoais como pessoa e
como profissional?
E3 – Tá. O eneagrama ele me permitiu né ter um conhecimento profundo da dos meus
comportamentos, meus padrões, dos meus vícios comportamentais, dos meus vícios emocionais, que
todos nós temos né e compreender primeiro o meu meu perfil psicológico e meus padrões,
comportamentos e emoções né, é a minha essência, o que motiva os meus comportamentos, o que está
por trás de cada comportamento que nós apresentamos e conseqüentemente nos permite olhar
,conhecer também, compreender os outros tipos psicológicos. O eneagrama trás nove perfis
psicológicos né cada perfil tem os seus padrões comportamentais, as suas emoções, os seus vícios né,
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as suas motivações que a gente desconhece, porque é nós, todos esses padrões eels vem é:: eles são
frutos do nosso inconsciente né, então, nós agimos mais de forma incosnciente do que consciente. A
metodologia nos ajudou e permitiu trazer para o nível da consciência essas questões que ficam no
nosso inconsciente. Então, é::: me permitiu ter esse olhar para dentro né, conhecer a::: o meu interior,
vamos dizer assim, os meus padrões, e poder me libertar das barreiras que me impediam de alcançar
um melhor resultado, seja ela nas relações como na vida profissional também né. E poder se libertar
disso é muito bom, porque você passa a conduzir a sua vida e não mais ser conduzido por sua mente,
por seus padrões né é:: inconscientes. Então, isso me permitiu também compreender o ser humano na
sua totalidade, o que é que está por trás de cada comportamento, é claro que a Psicologia nos ajuda
nessa compressão do ser humano né, mas a metodologia me permitiu entender como, é foi um
complemento né, mas me entender de uma forma mais é: lógica, vamos dizer assim né. Os nove perfis
e após esse estudo do eneagrama isso facilitou também os meus processos na área de Psicologia né, é::
ter essa compressão né, entender o que está por trás, melhorar as minhas relações, você começa a
compreender os vícios de cada indivíduo, os padrões de comportamento que ele adota, o que é que
motiva aquele comportamento, o que é que ele ele trás é:: por trás daquele comportamento que você
possa ter melhor resultado, então, também me permite que o meu perfil psicológico com as minhas
tendências, qual a melhor forma de me relacionar com cada perfil, quais os resultados que eu alcanço a
partir daí, então, é:: agregou muito na minha vida e desde que eu conheci a metodologia eu tenho
trabalhado com ela e tenho levado ao conhecimento de outras pessoas que que também buscam né o
auto desenvolvimento, o autoconhecimento, porque eu acredito demais nela.
P – Descreva a sua percepção conceitual sobre eneagrama e sintetize o que se sabe sobre a história
dessa ferramenta.
E3 – Então, eneagrama tudo indica assim pelos estudos né que tem mais de quatro mil e quinhentos
anos, é uma metodologia milenar né, que foi trazida para o oriente pelo Gojier e Cláudio Naranjo né
trouxe de forma mais é:: detalhada isso para a atualidade, vamos dizer assim né, mas é uma técnica,
uma metodologia que foi desenvolvida para o processo de desenvolvimento mesmo humano, então,
assim, não é uma coisa de de ontem né, é uma técnica milenar que vem sendo aplicada há muitos,
muitos anos né, não se sabe a origem do símbolo do eneagrama, mas essa é a história que: que nós
conhecemos.
P – A Senhora já aplicou o teste de eneagrama no ambiente empresarial?
E3 – Sim, a primeira vez que eu conheci o eneagrama foi no ambiente empresarial que a gente aplicou
para os líderes, para identificar os perfis de liderança que nós tínhamos né na organização, identificar e
a partir daí trabalhar o que os líderes precisavam desenvolver.
P – Fale um pouco sobre a: aplicabilidade a Senhora já falou, agora sobre a análise dos dados
coletados.
E3 – Então, a partir da aplicação do questionário, que foi aplicado né, foi trazido da experiência, a
partir da aplicação do questionário no programa de desenvolvimento dos líderes, a gente a pôde é nós
percebemos que existia um padrão né, vamos dizer assim, que predominava no ambiente
organizacional. Também nós percebemos isso, isso por conta da cultura da organização, a gente acaba
adotando o padrão comportamental, que na época quando eu fiz né eu estava, eu tinha adotado um
perfil né, alguns comportamentos inerentes à profissão que eu exercia né, o meu papel na organização
enquanto gestora e à cultura da organização, então, você tem essa tendência, embora você tenha um
perfil psicológico, dependendo da cultura onde você esteja inserido, você pode adotar um padrão de
comportamento né, uma postura, um perfil naquele momento. Então, eu acreditava que o meu tipo né,
meu eneatipo no eneagrama era um né, e depois quando a gente desse ambiente e que você consegue
trabalhar a sua essência, entender com mais profundidade né a sua essência, você passa a entender de
fato qual o seu perfil né. Então, foi muito interessante porque quando eu conheci o eneagrama eu não
tinha feito a formação, eu participei do processo de aplicação do questionário, então, eu respondi de
acordo cm o ambiente que eu vivia né, os os padrões que tinha adotado durante anos que eu estava ali
naquela organização.A formação mesmo do eneagrama eu fiz bem depois e foi quando eu tive
propriedade das informações e pude compreender né de forma mais detalhada os perfis, e aí foi bem
interessante porque eu vi que realmente o meu perfil era outro e não aquele aquele comportamento,
aquele tipo que eu tinha adotado na empresa que eu trabalhava, nós percebemos que noventa por cento
da liderança tinha apresentavam um eneatipo né, no caso era o três, que é muito, que é o mais
identificado nas organizações, mais agressivo que é o realizador né. E aí é:: foi a partir desse processo,
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então, nos permite identificar sim o padrão de comportamento da liderança e o que fazer para
desenvolver esses é:: esses líderes né e depois a gente pôde trabalhar de forma mais profunda cada
indivíduo, cada ser né e entender o que cada um precisava desenvolver na sua área de atuação, no seu
papel de liderança. A partir daí nós podemos traçar o plano de desenvolvimento individual pra cada
um que contribuiu significadamente para os resultados pessoais e profissionais de cada líder.
P – E o teste que a Senhora utilizou ele já era padrão ou a Senhora a Senhora a Senhora fez o da
Senhora mesmo o teste?
E3 – Não, foi todo a aplicação do teste foi realizado pela consultoria né Conosca, a consultoria que
tava dando suporte no programa de desenvolvimento dos líderes.
P – Eles que desenvolveram o teste?
E3 – É, o questionário foi aplicado pela consultoria, foi desenvolvido por eles.
P – Agora no contexto liderança, como a Senhora já havia dito, o teste de de eneagrama para o líder é
diferente do teste de eneagrama para o liderado?
E3 – Não. Eu desconheço né, porque assim é no teste de eneagrama é você pode identificar diversos
autores né e cada autor ele vai trazer um teste específico, mas assim o resultado do teste é o mesmo né,
porque os perfis são os mesmos, são nove tipos né , então, você vai identificar o questionário que você
vai aplicar pro líder, você vai aplica também pro colaborador né, pro pros liderados , porque
independente do papel que a pessoa ocupa tá, independente da função que a pessoa ocupa. O resultado
do teste vai trazer o que ela o que ela é né, qual é o eneatipo dela, daí você desenvolver isso, Então,
desconheço essa essa diferença de questionário, de pra liderado e pra líder.
P – É possível descobrir como acontecem as relações interpessoais no ambiente empresarial a partir da
aplicabilidade do teste de eneagrama?
E3 – Sim, assim, é possível você melhorar, por exemplo, os conflitos organizacionais né. Quando eu
apliquei depois de conhecer essa ferramenta no desenvolvimento dos líderes é eu apliquei no
desenvolvimento das minha equipe de Recursos Humanos na nas cinco unidades que eu comandava
fabris, e assim agente tinha claro alguns conflitos como toda organização, como toda área, como todo
setor tem, mas que após o trabalho com o eneagrama de autoconhecimento do outro isso minimiza os
conflitos, porque as pessoas passam a compreender o por quê que o outro é daquele jeito, que é que
motiva aquele comportamento, porque é que um é metódico demais né, porque que um é
extremamente objetivo, porque que um não tá nem aí pra nada, mas é a forma de ser que cada ser
humano adota e a gente precisa entender isso né, então, isso facilitou as relações interpessoais, não só
na minha equipe, mas a relação da minha equipe tanto interna né quanto também na relação da minha
equipe com as outras áreas. Então, eu posso afirmar após a aplicação do eneagrama que as relações
interpessoais melhoraram significadamente, você passa a ter o autocontrole, também você passa a se
conhecer, você passa a controlar suas emoções, seu comportamento, você fica em estado vigilante,
você fica mais consciente da daquilo que você apresenta e também você tem mais compreensão com o
outro que está à sua frente, com quem você se relaciona.
P – A Senhora tem alguma consideração a fazer sobre essa pesquisa ou sobre o eneagrama?
E3 – Então, é::: não sobre a pesquisa eu só tô curiosa pra saber os resultados depois né (risos) o
resultado. Agora , quanto ao uso do eneagra/ a:: questão do eneagrama, eu trabalho com
desenvolvimento de pessoas, inclusive a gente dá a formação do eneagrama aqui e assim é depois que
eu descobri o eneagrama na minha vida e o resultado que ele trouxe na minha vida e na vida das
pessoas que eu liderei né e no processo de desenvolvimento dos líderes e também das pessoas que
participaram da formação eu posso dizer que realmente ela é uma metodologia transformadora né, e
que eu ihndicaria pra todo ser humano (+) e::u eu indicaria assim pra todo ser humano deveria passar
por processo de autoconhecimento, isso melhoraria as relações interpessoais né, minimizaria os
conflitos e você conseguiria ter resultados mais extraordinários na sua vida. Então, por isso que eu sou
apaixonada pelo eneagrama e assim, quantas pessoas puderem fazer eneagrama, que façam né. Ebtão,
eu sou uma defensora da metodologia e é muito bom a cada formação nova que a gente dá o resultado
que isso gera nas pessoas, né então assim é:: se a gente tem isso disponível por que não se aprofundar
né, por que não conhecer isso muda sim a nossa vida e as nossas relações
P – Muito obrigada, viu?
E3 – Nada.
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento da Aplicação do Teste de Personalidade e da
Observação

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Concordo em participar, como voluntário(a), do estudo que tem como pesquisador(a) responsável o(a)
aluno(a) de graduação Amanda da Conceição Rodrigues, do curso de Secretariado Executivo da
Universidade Federal de Sergipe, que pode ser contatado(a) pelo e-mail xxxxxxxxxxxxx e pelos
telefones xxxxxxxxxxxxx. Tenho ciência de que o estudo tem também em vista a aplicação do teste
de personalidade Eneagrama e a realização simultânea da observação com os servidores da
INFRAUFS, visando, por parte do(a) referido(a) aluno(a) a realização do Trabalho de Conclusão de
Curso intitulado “O Eneagrama como ferramenta nas relações interpessoais da organização”. Minha
participação consistirá em responder ao Inventário de Descoberta do Eneagrama de Stanford e em ser
observado pela pesquisado durante o preenchimento do teste. Entendo que esse estudo possui
finalidade de pesquisa acadêmica, que os dados obtidos não serão divulgados, a não ser com prévia
autorização, e que nesse caso será preservado o anonimato dos participantes, assegurando assim minha
privacidade. O(a) aluno(a) providenciará uma cópia da transcrição da entrevista para meu
conhecimento. Além disso, sei que posso abandonar minha participação na pesquisa quando quiser e
que não receberei nenhum pagamento por esta participação.

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste termo de
consentimento.

Aracaju/SE, _____ de _____________ de 2017.

_________________________________________________
Assinatura do(a) participante

_______________________________
Assinatura do(a) aluno(a)

_____________________________________
Assinatura do(a) professor(a) orientador(a)
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APÊNDICE E – Roteiro de Observação da Aplicação do Teste de Personalidade

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO

Nome: _____________________________________________________________________

- Aparência, reações, gestos, modo de agir, de falar.

- Necessitou de ajuda na interpretação do teste? Comentou sobre a escolha da
alternativa? Deu algum depoimento?

- Tempo de aplicação do teste.
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APÊNDICE F – Inventário de Descoberta Eneagrama

INVENTÁRIO DE DESCOBERTA DO ENEAGRAMA DE STANFORD
INIVERSITY

INSTRUÇÕES

Para melhor aproveitamento do inventário é importante que você siga as instruções abaixo:
1. Assinale a alternativa que mais se assemelha com você;
2. Se tiver dúvida em alguma alternativa assinale também uma segunda alternativa;
3. Pode ser que a descrição não seja 100% fidedigna à sua personalidade, considere
a alternativa que mais se identificou;
4. Seja sincero e fiel à sua realidade de vida.

Inventário de Descoberta Eneagrama

Alternativa A

Eu me caracterizava como uma pessoa quieta e analítica, que precisava de mais
tempo sozinha do que a maioria das pessoas.
Normalmente, prefiro observar o que está acontecendo a estar ouvindo.
Não gosto quando as pessoas me fazem muitas exigências ou esperam que eu
saiba ou relate o que eu estou sentindo.
Eu me aproximo mais dos meus sentimentos quando estou só do que quando
estou com outras pessoas. Frequentemente, aprecio melhor as experiências que
tive recordando e repassando cada detalhe delas do que quando as vivenciei.
Quase nunca me aborreço quando estou só, uma vez que tenho uma vida
mental muito ativa e não sinto muita necessidade de estar interagindo com
outras pessoas. É importante para mim proteger meu tempo , energia e espaço
provados e, em consequência, viver uma vida simples e descomplicada e ser
tão auto-suficiente quanto possível.
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Alternativa B

Alternativa C

Alternativa D

Alternativa E

Alternativa F

Tenho altos padrões internos de retidão e espero viver segundo eles. Para mim,
é fácil ver o que está errado e como poderia ser melhorado. Posso parecer
extremamente crítico ou alguém que exige perfeição, mas é difícil ignorar ou
aceitar o que não foi feito corretamente. Orgulho-me do fato de que, se sou
responsável por fazer algo, pode estar certo que farei bem.
Às vezes tenho sentimentos de raiva quando alguém não tenta fazer as coisas
de forma apropriada, ou quando alguém é irresponsável ou injusto, embora
normalmente eu não saiba demonstrar. Para mim trabalho vem antes do prazer
e suprimo desejos para vê-lo concluído.
Encaro as coisas de uma maneira “tudo ou nada”, especialmente as que me
interessam. Valorizo muitíssimo ser forte, honesto e confiável. Mostro aquilo
que sou. Não confio nos outros até que provem ser confiáveis. Gosto que as
pessoas sejam abertas comigo, e sei quando elas estão sendo falsas, mentindo
ou tentando me manipular. Tenho dificuldade de tolerar a fraqueza das
pessoas, a menos que entenda a razão disso ou veja que elas estão tentando
fazer algo a respeito. Também tenho dificuldade em seguir ordens e rumos
quando não respeito ou acordo com a pessoa que detém a autoridade. Sou
muito melhor tomando conta. Acho difícil não demonstrar meus sentimentos
quando estou zangado. Estou sempre pronto a socorrer amigos ou familiares,
especialmente quando penso que estão sendo tratados injustamente. Posso não
vencer cada um dos confrontos com os outros, mas deixarei minhas marcas no
campo de batalha.
Pareço apto a ver todos os pontos de vista com muita facilidade. Posso parecer
indeciso às vezes, uma vez que consigo ver as vantagens e as desvantagens em
todos os aspectos.
A habilidade em ver todos os aspectos me torna bom em ajudar as pessoas a
resolver as suas diferenças. A mesma habilidade pode às vezes me levar a ser
mais atento às posições, agendas e prioridades das outras pessoas do que às
minhas próprias. Não é incomum que eu me torne distraído e em seguida
desligue-me de coisas importantes que estou tentando fazer.
Quando isso acontece, minha atenção é frequentemente desviada para tarefas
triviais e sem importância. Tenho dificuldade em saber o que realmente é
importante para mim e evito conflito, seguindo o que os outros querem. As
pessoas tendem a me considerar despreocupado, agradável e indulgente. É
preciso muita coisa pra me levar ao ponto de mostrar minha raiva diretamente
a alguém. Gosto da vida confortável, harmoniosa e agradável.
Sou uma pessoa otimista que gosta de propor coisas novas e interessantes para
realizar. Tenho uma mente muito ativa, que se move rapidamente e oscila entre
diferentes ideias. Gosto de fazer uma imagem global de como as ideias se
encaixam e fico entusiasmado quando consigo conectar conceitos que
inicialmente não pareciam ter relação.
Gosto de trabalhar em coisas que me interessam e tenho muita energia para me
dedicar a elas. Tenho dificuldade em me afixarem tarefas tão gratificantes e
repetitivas.
Gosto de estar engajado no início de um projeto é durante a fase de
planejamento, quando há muitas opções interessantes a considerar.
Quando meu interesse em algo se extingue, é difícil para mim permanecer
focado, porque quero mover-me para próxima coisa que capture o meu
interesse. Se alguma coisa me agrada, prefiro desviar minha atenção para
idéias mais agradáveis. Acredito que as pessoas tem direito a vida agradável.
Tenho uma imaginação vívida, especialmente quando se trata daquilo que pode
ser ameaçador à segurança e às garantias. Normalmente, posso apontar o que
vir a ser perigoso ou ameaçador e então experimentar o medo como se isso
estivesse realmente acontecendo. Tanto evito o perigo quanto o desafio
abertamente. Minha imaginação também me leva à ingenuidade e ao meu bom,
embora desafinado, senso de humor. Gostaria que a vida tivesse mais certezas,
porém, de modo geral, pareço duvidar das pessoas e das coisas à minha volta.
Posso perceber normalmente as deficiências na ideia que alguém está
expressando. Suponho que, como consequência, algumas pessoas podem me
considerar muito astuto. Tenho a tendência a suspeitar da autoridade e não fico
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Alternativa G

Alternativa H

Alternativa I

particularmente confortável sendo visto como a pessoa que detém o comando.
Uma vez que posso ver o que está errado com a visão corrente das coisas,
inclino-me a identificar-me com a causa dos desfavorecidos. Tão logo tenha
aderido a uma pessoa ou causa, sou muito leal a ela.
Ser o melhor no que faço é uma forte motivação para mim, e tenho recebido
muito reconhecimento ao longo dos anos pelas minhas realizações. Tenho
realizado muito e sou bem-sucedido em quase tudo a que me proponho.
Identifico-me fortemente como que faço,, porque penso que, em larga escala, o
valor de uma pessoa é baseado no que ela realiza e no reconhecimento que ela
obtém. Sempre tenho mais a fazer do que cabe no meu tempo disponível, de
modo que coloco de lado os sentimentos e a reflexão a fim de fazer as coisas.
Uma vez que há sempre algo a fazer, acho difícil simplesmente sentar e deixar
o tempo passar. Fico impaciente com pessoas que não usam bem o tempo,
Algumas vezes preferiria simplesmente assumir um projeto que alguém está
conduzindo muito lentamente. Gosto de me sentir e parecer “por cima” de
qualquer situação. Embora goste de competir, sou também um bom elemento
de equipe.
Sou uma pessoa com muita sensibilidade e com sentimentos intensos.
Frequentemente, sinto-me incompreendido e solitário, porque me sinto
diferente de todos. Meu comportamento pode parecer dramático aos outros e,
algumas vezes, sou criticado por ser extremamente sensível e por amplificar
meus sentimentos. O que realmente ocorre por dentro é o meu anseio tanto pór
uma conexão quanto por uma experiência de relacionamento profundo. Tenho
dificuldade em apreciar totalmente os relacionamentos atuais por causa da
minha tendência em querer o que não posso ter e em desdenhar aquilo que
realmente tenho. A procura de conexão emocional esteve presente por toda a
minha vida, e ausência dessa conexão tem me levado à melancolia e à
depressão. Algumas vezes, penso por que outras pessoas parecem ter mais do
que eu - melhores relacionamentos e vidas mais felizes. Tenho um refinado
senso estético e experimento o mundo rico em emoções e significados.
Sou muito sensível ao sentimento das outras pessoas. Posso saber o que elas
precisam, mesmo quando não as conheço. Algumas vezes, é frustrante quando
me dou conta das necessidades das pessoas – de modo especial suas dores e
infelicidades – porque não estou apto a fazer por elas tanto quanto eu gostaria.
É fácil para mim o ato de me entregar. Fico sentido quando as pessoas pensam
que estou tentando manipulá-las ou controlá-las. Tudo que eu tento fazer é
compreendê-las e ajudá-las. Gosto de ser visto como uma pessoa amistosa e
boa, mas, quando não estou sendo levado em conta ou apreciado, posso tornarme muito emotivo ou mesmo exigente. Bons relacionamentos significam muito
para mim, e estou sempre me esforçando para consegui-los.

Fonte: Adaptado de Daniels, D.; Price,V. (2003).

85

APÊNDICE G – Teste de Personalidade Eneagrama

INSTRUÇÕES

Para melhor aproveitamento do teste é importante que você siga as instruções abaixo:
5. Assinale a alternativa com a descrição que mais se assemelha com você;
6. Se tiver dúvida em alguma alternativa assinale também uma segunda alternativa;
7. Pode ser que a descrição não seja 100% fidedigna à sua personalidade, considere
a alternativa que mais se identificou;
8. Seja sincero e fiel à sua realidade de vida.

TESTE DE PERSONALIDADE ENEAGRAMA

Alternativa A

Alternativa B

Eu me caracterizo como uma pessoa quieta, prefiro observar o que está
acontecendo a estar ouvindo. Preciso de mais tempo sozinha do que a maioria
das pessoas. Não gosto quando as pessoas exigem que eu expresse o que estou
sentido. Eu vivo mais meus sentimentos quando estou só, assim quase nunca
me aborreço, por isso eu não tenho muita necessidade de interagir com outras
pessoas. Aprecio melhor minhas experiências recordando e repassando cada
detalhe delas do que quando as vivenciei. Para mim, ter uma vida simples e
descomplicada e ser auto-suficiente é manter meu tempo, minha energia e meu
espaço do meu jeito.
Tenho altos padrões internos de honestidade, portanto, para mim, é fácil ver o
que está errado e como poderia ser melhorado. Posso parecer alguém que exige
perfeição extrema, porque é difícil ignorar ou aceitar o que não foi feito
corretamente ou quando alguém é irresponsável ou injusto, mesmo que eu não
demonstre, isso me dá raiva. Eu me orgulho do fato de que faço bem tudo o
que é de minha responsabilidade. Para mim trabalho vem antes do prazer e é
por isso que esqueço dos meus desejos só para vê-lo concluído.
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Alternativa C

Alternativa D

Encaro as coisas de uma maneira “tudo ou nada”, especialmente as que me
interessam. Valorizo muito ser forte, honesto e confiável e mostro aquilo que
sou. Não confio nos outros até que provem ser confiáveis. Gosto que as
pessoas sejam abertas comigo, e sei quando elas estão sendo falsas, mentindo
ou tentando me manipular. Tenho dificuldade de tolerar a fraqueza das
pessoas, a menos que entenda a razão disso ou veja que elas estão tentando
fazer algo a respeito. Sou muito melhor tomando conta e tenho dificuldade em
seguir ordens quando não sou de acordo com a pessoa que detém a autoridade.
Demonstro meus sentimentos quando estou zangado. Estou sempre pronto a
socorrer amigos ou familiares, especialmente quando penso que estão sendo
tratados injustamente.
Consigo perceber todas vantagens e desvantagens dos pontos de vista com
muita facilidade, por isso, posso parecer indeciso às vezes, mas essa habilidade
me torna bom em ajudar as pessoas a resolver as suas diferenças. A mesma
habilidade pode, às vezes, me levar a ser mais atento às prioridades das outras
pessoas do que às minhas próprias. É comum eu me distrair e parar de fazer
coisas importantes que preciso fazer, quando isso acontece, minha atenção se
volta pras coisas sem importância. Tenho dificuldade em saber o que realmente
é importante para mim e evito conflito, seguindo o que os outros querem. As
pessoas tendem a me considerar despreocupado e tolerante, talvez porque eu
demonstre que gosto da vida confortável, harmoniosa e agradável. É preciso
muita coisa para me levar ao ponto de mostrar minha raiva diretamente a
alguém.

Alternativa E

Sou uma pessoa otimista que gosta de propor coisas novas e interessantes para
realizar. Tenho uma mente muito ativa e me sinto bem quando consigo juntar
conceitos que pareciam não ter relação. Gosto de trabalhar em coisas que me
interessam e tenho muita energia para me dedicar a elas. Tenho dificuldade em
realizar afazeres repetitivos, eu gosto mesmo é de planejar as tarefas. Quando
meu interesse em algo acaba, quero logo fazer algo novo mais interessante e
ideias mais agradáveis a mim.

Alternativa F

Tenho uma imaginação muito forte, especialmente quando se trata daquilo que
me parece ser ameaçador à segurança, por isso, consigo imaginar com medo
algo de ruim que poderá acontecer. Tanto evito o perigo quanto o desafio
abertamente. Minha imaginação também me leva à ingenuidade e ao meu bom
senso de humor. Posso perceber normalmente os erros na ideia que alguém está
expressando, fazendo com que esse alguém pense que sou artificioso. Tenho a
tendência de duvidar das pessoas e das coisas à minha volta, porque o mundo é
cheio de incertezas. Não fico particularmente confortável sendo visto como a
pessoa que detém o comando. Como sou desconfiado, me identifico facilmente
com a causa dos desfavorecidos, tão logo tenha aderido a uma pessoa ou causa,
sou muito leal a ela.

Alternativa G

Ser o melhor no que faço é uma forte motivação para mim e tenho sido
reconhecido e bem sucedido em quase tudo a que me proponho. Penso que o
valor de uma pessoa é baseado no que ela realiza e no reconhecimento que ela
recebe. Sempre tenho mais a fazer do que cabe no meu tempo disponível, de
modo que coloco de lado os sentimentos e a reflexão a fim de fazer as coisas.
Uma vez que há sempre algo a fazer, acho difícil simplesmente sentar e deixar
o tempo passar. Fico impaciente com pessoas que não usam bem o tempo e
realizam um projeto muito lentamente. Gosto de me sentir e parecer “por
cima” de qualquer situação. Embora goste de competir, sou também um bom
elemento de equipe.
Sou uma pessoa muito sensível e com sentimentos intensos. Sou
incompreendido e solitário, porque me sinto diferente de todos. Meu
comportamento pode parecer dramático aos outros e sou criticado por ser
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Alternativa H

extremamente sensível, mas o que realmente eu quero é uma ligação emocional
e me relacionar profundamente com as pessoas. Tenho dificuldade em
valorizar os relacionamentos que tenho, por causa da minha tendência em
querer o que não posso ter e em subestimar aquilo que realmente tenho. A
procura de conexão emocional esteve presente por toda a minha vida. Sempre
penso por que outras pessoas parecem ter melhores relacionamentos e vidas
mais felizes do que eu, isso tem me levado à melancolia e à depressão. Tenho
um refinado senso estético e experimento o mundo rico em emoções e
significados.

Alternativa I

Sou muito sensível ao sentimento das outras pessoas, posso perceber o que elas
precisam, mesmo quando não as conheço. Algumas vezes, é frustrante para
mim quando penso que não posso ajudar as pessoas em suas dores e
infelicidades tanto quanto eu gostaria. É muito fácil para mim o ato de me
entregar. Fico sentido quando as pessoas pensam que estou tentando manipular
ou controlar elas, porque o que eu tento fazer é apenas compreendê-las e ajudálas. Gosto de ser visto como uma pessoa amiga e boa, mas quando não estou
sendo levado a sério, posso me tornar muito emotivo ou mesmo exigente. Bons
relacionamentos significam muito para mim, e estou sempre me esforçando
para consegui-los.

Fonte: Adaptado de Daniels, D.; Price,V. (2003).

