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“ Sinto que me falta algo que não consigo explicar. 

Aperfeiçoo-me e procuro fazer tudo de uma forma única, 

especial e até talvez romântica.” 
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Tipo de Personalidade 4 

 

O foco de atenção do Tipo 4 foi desenvolvido no que está em falta mais do que no que está 

presente. Esta sensação de que algo está em falta advém de uma perceção muitas vezes 

inconsciente de não estar a pertencer a algo. Uma sensação de abandono e afastamento 

entre o Tipo 4 e os outros. Este facto não tem a ver com os acontecimentos mas com a sua 

própria perceção. Este foco do que está em falta não se traduz fundamentalmente em bens 

ou em coisas mas pode manifestar-se mais concretamente em sentimentos. 

 

 

 

 

Uma grande particularidade é que o Tipo 4 sente que tem algo em falta e não consegue 

explicar. Aperfeiçoa-se e procura fazer tudo de uma forma única, especial e até romântica. 

Os Tipo 4 transportam consigo o encanto e a magia de sonhar sobre aquilo que ainda não 

existe, através das idealizações.  

Se são arquitetos criam obras enigmáticas, se são terapeutas envolvem-se pelas teorias 

mais profundas, se são Chefs criam os pratos mais únicos, inigualáveis, pelo seu requinte e 

pelo seu sentido estético. 

A sua criatividade vem da profunda conexão com as suas emoções e sentimentos.  
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Na liderança, os Tipos 4 são líderes altamente focados em concretização. Para este tipo de 

Personalidade a função do líder é dar às pessoas significado e propósito para que elas 

possam mostrar toda a sua inspiração e excelência. O seu estilo de liderança é regra geral 

próximo, humano, com um sentido de proximidade em relação às pessoas desde que os 

outros se envolvam e estejam alinhados com aquilo que são os seus sonhos, os seus ideais 

e as suas formas particulares às vezes de ver o mundo e a realidade à sua volta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vida pessoal, como profissional, a emoção é o motor desta visão de um mundo distinto 

e particular. Quando envolvidos nas suas paixões (seja uma ideia, um projeto ou uma 

pessoa no caso de um relacionamento) sobressai-se sempre de uma forma particular de se 

evidenciar.   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Talentos Pontos Fracos 

Artísticos Instáveis 

Criativos Queixosos 

Incentivadores Pouco objectivos 

Emotivos Moralistas 

Intensos Dramáticos 

Expressivos Receosos de perder relações 

Exigentes Pouco flexíveis aos outros 

Detalhistas Comparam-se demasiado 

Idealistas Aprofundam excessivamente 
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Pontos Alerta: 

 

 A sua criatividade vem da profunda conexão com as suas emoções e sentimentos de 

forma a expressarem a sua singularidade, 

 Sensação de que não está completo e que os outros obtêm esse preenchimento com 

maior facilidade, 

 Amor, respeito e consideração conquistam-se com a característica fundamental de se 

ser único e especial, 

 Consegue surpreender pelas suas exuberantes conquistas e capacidades, pelas 

suas profundas oscilações e até mesmo pelas suas estratégias emocionais de auto-

rebaixamento. Criam também relações únicas, extremamente românticas e especiais, 

 Criativos, expressivos e empenhados em criar ambientes competitivos mas com alto 

nível de envolvimento das pessoas e das equipas. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

PONTOS DE SEGURANÇA E DE STRESS 
 

 
Ponto de Segurança – Tipo 1 
 

Entrada em ação e rigor 

No movimento de progressão, para o ponto 1, vemos o Tipo 4 a agarrar em todas as ideias, 

muitas delas originais e únicas, e a colocá-las em prática com disciplina, com ordenação, 

numa sequência natural, a usar as suas check-lists, com concretização e realização, muito 

focado em agir, em fazer e em concretizar de forma equilibrada, objetiva, confiante e 

inigualável. 
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Superação com requinte 

Coloca os seus valores à frente da amálgama de emoções e de sentimentos e com isso 

concretiza os seus objetivos de forma surpreendente, fazendo brotar toda a sua 

originalidade, materializando-se com requinte e perfeição. O Tipo 4 fica aberto a críticas sem 

deixar que estas impactem negativamente ou que o façam abandonar os seus planos, 

podendo mesmo autocriticar-se de forma saudável e equilibrada. 

 

 

Ponto de Stress – Tipo 2 
 

Exigir atenção 

Dirige-se regressivamente para o ponto 2, onde vai criar queixume, «pedir colo», quase 

impondo uma atenção especial. Uma espécie de manipulação para implorar a atenção dos 

outros. Vai querer, ou mesmo exigir, ajuda por parte dos que estão mais perto de si. Fica 

incapaz de estabelecer relacionamentos saudáveis, criando com frequência «casos», de 

forma a ganhar a atenção, o carinho, a apreciação e o entendimento dos outros. 

 

Melancolia e dúvida 

Quando a comparação começa a ser demasiado claustrofóbica, por não estar a conseguir 

lidar com as suas diferenças, com a sensação de que no passado era melhor ou de não 

saber como vai ser o futuro – e que os outros têm facilmente essas respostas, pode entrar 

num marasmo, numa melancolia e num estado duvidoso de si próprio de onde é habitual 

não conseguir sair rapidamente. 
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Uma História do Tipo 4 
 
“Os ovos, a cenoura e o café” 
 

A vida de Maria não passava por momentos fáceis e tudo à sua volta a colocava perante 

desafios extraordinários. 

Lamentou-se ao seu pai sobre a sua vida e sobre como as coisas estavam tão difíceis 

para ela. Já não sabia o que fazer, queria desistir. Estava cansada de lutar e combater e 

sentia que nada mudava. Parecia que, assim que um problema estava resolvido, um outro 

surgia. 

O seu pai, um chef, levou-a até à sua cozinha. Encheu três panelas com água e colocou 

cada uma delas em lume alto. Numa das panelas colocou cenouras, na outra ovos e, na 

última, café moído. 

Deixou que tudo levantasse fervura sem dizer uma palavra. A filha deu um suspiro e 

esperou impacientemente, tentando perceber o que ele estaria a fazer. 

Cerca de 20 minutos depois, apagou o lume. Retirou as cenouras e colocou-as num prato. 

Retirou os ovos e colocou-os numa tigela. Com uma concha, colocou o café numa caneca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virando-se para ela, perguntou: 

- Querida, o que vês agora? 

- Cenouras, ovos e café! – respondeu ela. 

O pai pediu-lhe que se aproximasse e experimentasse as cenouras. Ela obedeceu e 

notou que as cenouras estavam macias. 
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Então, pediu-lhe que pegasse no ovo e o partisse. Ela assim fez e, depois de retirar a 

casca, verificou que o ovo endurecera com a fervura. 

 

Finalmente, o pai pediu-lhe que tomasse um gole do café. Ela sorriu ao provar o seu 

delicioso sabor e perguntou: 

- O que é que isto significa, pai? 

 

Ele explicou-lhe que cada um deles havia enfrentado a mesma adversidade: a água a 

ferver. Ainda assim, cada um reagira de forma diferente. A cenoura era rija, firme e 

inflexível, mas, depois de ter sido submetida à água a ferver, amoleceu, tornou-se suave e 

frágil. Os ovos eram frágeis. A casca fina protegeu-os do seu líquido interior. Mas, após 

terem sido colocados na água a ferver, o seu interior tornou-se duro. O café moído, contudo, 

era incomparável: depois de ser submetido à água a ferver, mudou a própria água. 

 

- Qual deles queres ser? – perguntou o pai. 

 

Quando a adversidade bate à sua porta, como vai querer responder? 

Quer ser uma cenoura, um ovo ou café moído?  

Quer ser como a cenoura que parece forte, mas que a adversidade torna mole, frágil e sem 

força? 

 Quer ser como o ovo? Que começa com um coração maleável, mas depois de uma 

adversidade, se torna mais difícil e duro? A sua casca parece a mesma, mas está mais 

amarga e obstinada, com o coração e o espírito inflexíveis.  

Ou será que quer ser como o café moído, que muda a água, a adversidade, para conseguir 

o máximo do seu sabor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 

Pais e Filhos 
 
Como lidar com crianças Tipo 4 e como Pai/Mãe Tipo 4 
 
 

Na relação com o estudo as crianças com o Tipo de Personalidade 4 podem ver a sua 

disponibilidade para estudar condicionada devido à sua sensibilidade emocional. Como 

Pai/Mãe deve de imediatamente agir para equilibrar. O Mundo da Fantasia leva-os muitas 

vezes para os ideais românticos e leva-os muitas vezes a ficarem distantes daquilo do 

quanto é necessário, por exemplo, para o estudo das cadeiras mais concretas como a 

matemáticas, as ciências,…  

Ainda que criativos e expressivos, têm tendência em considerarem-se sempre inferiores 

aos seus colegas. É importante como Pai/Mãe que lhes dê tempo para expressarem os seus 

sentimentos e de uma forma geral não menosprezar essa sua profundidade, essencialmente 

ajude-as a compararem-se consigo próprios em vez de se compararem com os trabalhos 

dos outros meninos, isso ir-lhes-á dar muito mais equilíbrio no seu dia-a-dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na relação com outras crianças os Tipo 4 investem muito nas relações como se 

fossem relações de alma, relações profundas, como se fossem as únicas relações ao cimo 

da terra, facto que às vezes também lhes trás alguns dissabores. Têm uma grande 

maturidade emocional e estão sempre muito próximo e muito disponíveis quando seja 

necessário o apoio a alguém ou a alguma causa em particular. 
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Gostam de brincadeiras diferentes, se forem rapazes, ou histórias românticas no caso das 

meninas. Nem sempre, por este motivo, têm companhias muito fáceis no seu grupo de 

amigos. São crianças que muitas vezes ficam mais distantes pela forma como gostam de 

certas brincadeiras. 

Como Pai/Mãe motive a criança a também ter atividades banais assim como a ter amizades 

menos intensas. 

 

Como é que habitualmente as crianças Tipo 4 tomam decisões? 

Regra geral são muito decididas nas suas decisões e opiniões. Por vezes e sem querer, em 

momentos de maior fragilidade podem esquecer-se de si mesmos fazendo o que os outros 

querem para receberem aprovação. 

Como Pai/Mãe incentive a criança a ser menos individualista (a usar menos o “eu”) e a não 

procurar fazer sempre diferente só porque sim (se for para fazer diferente que seja por haver 

um motivo). 

 

Na relação com a responsabilidade as crianças Tipo 4 tendem a ser responsáveis e a 

ajudar outras crianças mais fragilizadas ou jovens ou a ajudar os animais. 

Em alguns momentos a criança Tipo 4 pode mostrar comportamentos de rebeldia como uma 

forma de chamar a atenção de uma eventual desconexão que possam estar a sentir 

(aparente ou apenas percecionada por parte dela mesma). 

Como Pai/Mãe fique sempre disponível para escutar, mesmo nos momentos da criança 

emocionalmente intensos. 

 

Se é um Pai ou Mãe Tipo 4 alguns aspectos da sua personalidade são muito importantes 

que apoiam claramente a estrutura da criança como a sua criatividade e expressividade 

podem ser um ótimo indicador para a espontaneidade da criança, pois é muito importante a 

criança compreender que se pode expressar livremente e espontaneamente. 

A forma autêntica de lidar com as emoções abre espaço para uma expressão das emoções 

mais autêntica o que é um ponto positivo. 

A sua intuição pode ser um ótimo aliado para perceber o estado emocional da criança. 

O gosto por coisas diferentes pode expandir, de uma forma geral, aquilo que é a perceção 

da criança, experimentado novas sensações, novos mundos, novas formas de ver. 
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Por outro lado, a tendência do Pai / Mãe Tipo 4 em ser confusa para a criança, a qual pode 

não compreender a sua alteração de estado de humor e não compreender as motivações  

que estão por detrás disso, muitas vezes criando os seus próprios filmes e as suas próprias 

perceções. 

A tendência de comparar pode tirar-lhe aquilo que é tão importante para si que é o prazer de 

estar em família. Tenha mais gratidão pelo que tem e partilhe isso com a família. 

 

 

 

 

 

 

 

Que estratégias pode desenvolver como Pai / Mãe para equilibrar este processo e 

desenvolver uma relação mais estruturada com a criança? 

 

Foque-se mais em tarefas que o levem a afastar-se das emoções descontroladas. Use as 

coisas do dia-a-dia para estar mais em ação conseguido assim equilíbrio. 

Aprecie-se muito e com frequência. 

Preste atenção se está sempre a evitar o básico só para ser especial e compreenda que 

nem sempre as crianças vão querer viver as suas idealizações. 
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O Tipo de Personalidade 4 e a Nutrição 
 
As pessoas do Tipo de Personalidade 4 são sonhadoras, gostam de ser diferentes e de uma 
forte originalidade (fatores que ajudam na transformação alimentar, querendo ser diferente 
do que era, idealizando um corpo diferente, …) 
 
Alguns pontos que podem prejudicar o cumprimento de um plano alimentar ou de um 
objetivo são o exagero (ex: não consegui cumprir o meu plano alimentar numa determinada 
altura então não vou ser capaz de cumprir mais nada e mais vale desistir), a comparação 
com os outros e a flutuação emocional. 
 
 
Como superar desafios a um Plano Alimentar 
 

 Atenção às comparações, não faz sentido se comprar com os outros pois isso só o/a 
irá desmotivar. Pense no que pode fazer diferente para conseguir ser bem 
sucedido/a. 

 Maior objetividade com focus no que quer atingir 

 Elaborar o seu esquema alimentar diferenciado 

 Idealize um peso real e trace pequenas metas para lá chegar 

 Faça uma lista de estratégias que sabe que é capaz de cumprir quando for alvo de 
oscilações emocionais 

 
 
O Tipo de Personalidade 4 e os Alimentos 
 
As pessoas que pertencem ao Tipo de Personalidade 4 são emocionais logo necessitam de 
alimentos que lhes acalmem a parte mais emocional e lhes activem o seu centro mental e 
racional, de forma a encontrarem um maior equilíbrio entre o corpo e a mente. Devem assim 
evitar todos os alimentos que são mais calmantes. 
 
 
Alimentos a evitar: Alimentos a preferir: 
  
Beterraba Alface 
Cenoura Rúcula 
Abóbora Maçã 
Mel Pêra 
Abacaxi Bróculos 
Uva Couve-flor 
Café Couves 
Leite Grão 
Pão Branco Banana 
Queijos Curados Alcachofra 
Camarão Agrião 
Cacau Endívias 
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