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RESUMO 

 

A herança grega sobre os temperamentos mostrou-se fundamental para o desenvolvimento do 

que se conhece hoje por personalidade, visto que foi o primeiro estudo datado a abordar o 

comportamento humano de forma não mitológica-alegórica. Além do aspecto biológico, o 

temperamento também pode ser abordado pelo ângulo filosófico-simbólico, um tipo de “olhar” 

ou método capaz de responder às questões humanas de maneira própria, assim como é a ciência 

moderna. Este artigo tem a intenção de analisar a estreita relação entre ambos os conceitos 

(temperamento e personalidade) dentro da Teoria dos Traços da Personalidade de Gordon 

Allport. A investigação se deu unicamente por meio de pesquisa bibliográfica, buscando 

aproximações e distanciamentos entre a teoria de Allport com o estudo dos temperamentos. 

Desse modo, buscou-se expor a possível relação entre a teoria clássica dos temperamentos com 

a definição moderna de personalidade, que em certa medida parece tentar dar uma nova 

roupagem ao conhecimento tradicional. Por fim, concluiu-se que o conceito de personalidade 

cunhado por Allport, assim como seu entendimento sobre a função do temperamento, possui 

tanto aproximações quanto distanciamentos com o que diz o psiquiatra Dr. Italo Marsili. 

Aproximam-se por entender que o temperamento é inato e a personalidade singular; distanciam-

se por Allport entender que o temperamento é algo passível de mudança via fatores externos, 

enquanto Marsili dá aos temperamentos um caráter fixo e imutável. 
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ABSTRAC 

 

The Greek heritage of temperaments proved to be fundamental for the development of what is 

now known as personality, since it was the first dated study to approach human behavior in a 

non-mythological-allegorical way. In addition to the biological aspect, temperament can also 

be approached from a philosophical-symbolic angle, a type of "appearance" or method capable 

of answering human questions in its own way, just like modern science. This article aims to 

analyze the close relationship between the two concepts (temperament and personality) within 

Gordon Allport's Theory of Personality Traits. The investigation took place only through 

bibliographic research, looking for approximations and distances between Allport's theory and 
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the study of temperaments. In this way, we seek to expose the possible relationship between the 

classical theory of temperaments and the modern definition of personality, which, to some 

extent, seems to try to give a new look to traditional knowledge. Finally, it was concluded that 

the concept of personality coined by Allport, as well as his understanding of the function of 

temperament, has approaches and distances with what the psychiatrist Dr. Italo Marsili says. 

They come closer because they understand that temperament is innate and personality is unique; 

they distance themselves because Allport understands that temperament is something that can 

be changed by external factors, while Marsili attributes temperament to a fixed and immutable 

character. 

Keywords: Temperament. Personality. Symbolism. Traces. Individual. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Levando em conta o impacto do estudo sobre os temperamentos para o desenvolvimento 

do conceito de personalidade, esta investigação tem por objetivo tentar dar um “novo” olhar 

sobre o estudo dos temperamentos retomando conhecimentos antigos esquecidos pela 

contemporaneidade, mas fundamentais para a compreensão do tema (MARSILI, 2018).  

 Foi a Psicologia a responsável por reerguer a herança hipocrática através do psicólogo 

estadunidense Gordon Willard Allport (1897-1967) e sua teoria dos Traços da Personalidade, 

realocando o tema da personalidade dentro do escopo da Psicologia como um estudo 

devidamente reconhecido (SCHULTZ; SCHULTZ, 2018). Portanto, será analisada suas 

contribuições ao problema, as possíveis divergências com Marsili e outros autores, como 

também a compreensão do que seja a personalidade humana. 

 A investigação será realizada mediante pesquisa bibliográfica, buscando reunir alguns 

aspectos históricos sobre a origem conhecida do problema até bibliografias mais atuais, 

comparando-as com a intenção de encontrar aproximações e/ou distanciamentos entre elas. 

 Diante do que foi enunciado, assumindo a relação entre temperamento e personalidade 

como norte da investigação, será analisado 1) o aspecto simbólico do estudo dos temperamentos 

e a relação com o que os autores citados compreendem por personalidade, assim como 2) 

oferecer outro método de investigação sobre a ciência dos temperamentos sem reduzi-la ao 

aspecto materialista-cientificista, isto é, expandir o olhar sobre o objeto através do discurso 

simbólico. 

 A primeira parte do artigo contará com a explanação da origem clássica dos 

temperamentos através da teoria dos quatro humores do médico e filósofo grego Hipócrates 



(460-377 a.C.). Aqui já será possível vislumbrar a influência filosófico-simbólica que embasava 

a teoria humoral, sua forte relação simbólica através do número quatro dentro do universo grego 

e dos filósofos como Empédocles (490-430 a.C.) e Pitágoras (570-495 a.C), sua relação com os 

quatro elementos naturais, as quatro estações, as quatro fases da vida e as quatro qualidades 

cosmológicas ou primordiais; por conseguinte, uma rápida explanação da influência de 

Hipócrates sobre Galeno de Pérgamo (130-210 d.C.) e como este ampliou os ensinamentos de 

seu antecessor. Por fim, e mais importante, a defesa da importância do discurso simbólico no 

estudo dos temperamentos, permitindo a compreensão de maneira mais ampla desse 

conhecimento milenar que, apesar de subestimado pelo homem moderno e sofrido diversas 

tentativas de modificação aos moldes contemporâneos, continua vivo no imaginário das 

pessoas. 

 

2. A HERANÇA HIPOCRÁTICA – TEORIA HUMORAL 

 

 Essa ideia de algo que faz parte do homem, influenciando seu comportamento, mas que 

foge ao controle de escolha, tem sua origem na Grécia Antiga com Hipócrates sob a influência 

de Empédocles de Acragas (490-430 a.C.) e os filósofos da escola Pitagórica em conjunto com 

o simbolismo do número quatro. Para estes pensadores, o número quatro detinha a 

representação da perfeição, da totalidade, da universalidade tão buscada pelos gregos, 

representando a concretude, a criação, o visível, em oposição ao número três que simboliza o 

espiritual, o transcendental, o abstrato (REZENDE, 2009). Foi dentro desse imaginário coletivo 

que os Pitagóricos e Empédocles tentaram responder à pergunta que fervilhava as mentes dos 

filósofos pré-socráticos: Qual a origem do cosmo? Enquanto Tales de Mileto (624-546 a.C.) 

atribuiu essa origem à Água, Anaxímenes de Mileto (588-524 a.C.) ao Ar, Xenófanes de 

Cólofon (570-475 a.C.) à Terra e Heráclito de Éfeso (500-450 a.C.) ao Fogo, a resposta de 

Empédocles e dos pensadores Pitagóricos, apesar de continuar no âmbito da physis (natureza), 

não se restringia mais a um único elemento fundante, mas a soma de todos os quatro elementos 

naturais: água, ar, terra e fogo. Estes elementos eram a consequência da combinação das quatro 

qualidades cosmológicas ou primordiais, a saber: quente e frio, seco e úmido. Além dos 

elementos naturais, das qualidades primordiais e dos humores, o simbolismo do número quatro 

também se encontrava nas estações do ano e nas fases da vida – infância, juventude, maturidade 



e velhice (REBOLLO, 2006, p. 56) –, provocando um encadeamento harmônico em diversos 

níveis, do cosmológico ao antropológico (REZENDE, 2005). 

 Hipócrates, considerado o pai da medicina até os dias de hoje, sob influência dessa teoria 

cosmológica e o simbolismo do número quatro, transpôs esse conhecimento para o nível 

humano através de sua arte: a medicina. Para ele, no entanto, não eram as heranças biológicas 

que regiam nosso comportamento e emoções, mas o equilíbrio ou desequilíbrio de substâncias 

existentes no organismo, fundamentais à manutenção da vida e da saúde, ao qual nomeou de 

humores (fluidos): sangue, fleuma, bile amarela e bile negra (REZENDE, 2009,). 

 

O corpo do homem contém sangue, fleuma, bile amarela e bile negra – está é 

a natureza do corpo, através do qual adoece e tem saúde. Tem saúde, 

precisamente, quando estes humores são harmônicos em proporção, 

propriedade e em quantidade, e sobretudo quando são misturados. O homem 

adoece quando há falta ou excesso de um desses humores, ou quando ele se 

separa no corpo e não se une aos demais (CAIRUS, 2005, p. 43). 

 

 A influência dos ensinamentos hipocráticos entrou em queda com o passar do tempo, 

sendo retomado vigorosamente através do médico e filósofo romano Galeno de Pérgamo (130-

210 d.C.) que, seguindo também o mesmo caminho que Aristóteles (384-322 a.C.), tentou 

estudar a medicina sob um viés racional por meio de um sistema filosófico baseado no 

pensamento de Empédocles e na escola Pitagórica em menor medida (MARTINS; SILVA; 

MUTARELLI, 2008). 

 Retomando a doutrina humoral de Hipócrates, assumindo-a como verdadeira, Galeno 

vai além ao introduzir o elemento comportamental para a equação. A questão agora não se 

resumia mais à saúde e doença apenas, mas aos elementos emocionais responsáveis pelas 

mudanças comportamentais das pessoas. Assim, o desequilíbrio ou equilíbrio dos humores 

afetava diretamente o comportamento das pessoas sem que necessariamente elas estivessem ou 

não doentes. Foi dessa relação humores-comportamento que Galeno deu o nome de 

temperamento, uma característica inata a todo ser humano desde o seu nascimento (MARTINS; 

SILVA; MUTARELLI, 2008, itálico nosso). 

 

[...] Um único corpo [...]é formado pelos quatro elementos, sendo que eles 

estão misturados uns com os outros; [...]Consequentemente, todas as 

diferenças dos corpos [...]são: (a) simples – como as de vários elementos: mais 



quentes, mais frios, mais úmidos, mais secos, e (b) compostas, mais quatro: 

mais seco e ao mesmo tempo mais frio, mais quente e ao mesmo tempo mais 

úmido; mais uma terceira, mais seco e ao mesmo tempo mais quente; e uma 

quarta, mais frio e ao mesmo tempo mais seco. No topo dessas [oito] está, 

antes de mais nada, a melhor misturada. 9.2 O argumento completo sobre estes 

assuntos foi desenvolvido suficientemente em meu tratado Sobre os 

Temperamentos (MARTINS; SILVA; MUTARELLI, 2008, p. 13 apud 

DEAN-JONES, 1993, p. 99). 

 

 Mesmo Galeno estando séculos de distância de seu mentor, o caráter simbólico e 

filosófico de sua medicina permaneceu inabalável, foi uma forma de manter a herança clássica 

viva sem necessariamente comprometer o avanço de sua arte. Por que Galeno continuou nesse 

caminho? Supõe-se que ele acreditou ser fundamental estudar os humores não apenas 

materialmente, mas também no âmbito filosófico-simbólico; não reduzir para delimitar, mas 

ampliar para intuir também. Na etapa a seguir será abordada essa importância dada por Galeno 

e Hipócrates ao simbolismo no estudo dos temperamentos. 

 

3. DISCURSO SIMBÓLICO, SENSIBILIDADE E TEMPERAMENTO 

 

 Falar em “discurso simbólico” do século XX pra cá não parece despertar no homem de 

hoje um sentido claro do que se está falando, justamente porque a educação moderna rompeu 

radicalmente com esse tipo de visão, seguindo por outros caminhos. Naturalmente, o efeito que 

toda autoridade impõe sobre seus comandados molda a forma como estes passarão a pensar e 

agir, isto é, toda nova ordem dita a visão sobre o mundo, as pessoas, a vida, o homem, o 

imaginário e tudo passa ter como base os ensinamentos vigentes. O novo passa a substituir o 

antigo. Portanto, abordar o tema do “discurso simbólico”1, requer a suspensão dos juízos que o 

homem de hoje tem sobre a realidade para não cair nos vícios herdados por essa mentalidade 

(MARSILI, 2018). 

 Um desses vícios – talvez o mais notório deles – é o que podemos chamar de olhar 

cientificista, o “[...]fetiche do homem moderno por uma explicação da vida e a sua intolerância 

 
1 Ou também “filosofia simbólica”, porque logos significa palavra, discurso, e o nascimento da Filosofia data 

justamente da descoberta desse método, modo específico de explicação da realidade por meio do argumento, da 

palavra, da reflexão, da contemplação, da theoria e não mais pelo discurso mítico que, a saber, não significa 

inferior ou pior, mas um discurso de outra natureza; a riqueza do mito está justamente no seu caráter simbólico, 

único meio de expressão (DIEL, 1991) 



para com os mistérios e absurdos da mesma existência” (AMORIM, 2017, p. 25, itálico do 

autor). A educação moderna incutiu no imaginário humano o hábito danoso de filtrar os estados 

de rebaixamento como tristeza, desânimo, angustia e qualquer outro mal-estar de maneira 

científica. “Buscamos respostas nos níveis de dopamina, serotonina, adrenalina, feixes 

nervosos, córtex pré-frontal, sistema límbico... Esse vício consiste em querer sempre, de algum 

modo, reduzir a realidade da vida ao nível fisioquímico” (MARSILI, 2018). Essa tendência em 

querer reduzir a vida humana ao visível, explicável, medido, quantificado em nada representa 

a vida mesma, mas apenas um único domínio dentre vários outros com que o homem conta para 

existir. O homem é corpo, sim, mas não apenas corpo (MARSILI, 2018, itálico nosso). 

 A perda da capacidade simbólica de interpretação da realidade é o reflexo do 

embrutecimento do ser, da insensibilidade, a petrificação do espírito após anos e anos de 

afastamento metodológico que, em última instância, resultou num tipo de esquecimento da 

íntima relação entre homem e mundo. A pesquisa científica inverteu o eixo da máquina que 

ajudava o homem a enxergar a realidade com todas as suas possibilidades, acepções e camadas 

de sentindo que as coisas possuem; no lugar do amplo, o restrito; da possibilidade, a redução; 

faz-se uma única pergunta e se debruça sobre ela renegando tudo ao redor, todas as 

possibilidades de resposta, aviltando os significados que um único objeto possui (AMORIM, 

2017). 

 

“Alquimia ou Astrologia são exemplos de ciências simbólicas, e seus 

defensores (ainda hoje existem, por sorte), não buscam a definição e o 

conceito em primeira instância, mas o alargamento de possibilidades 

reconhecidas na existência concreta e simbólica da coisa. Portanto, o Sol não 

é isto, mas isto e isto e isto e isto e isto... e todos os seus aspectos, alguns deles 

separadamente estudados por ciências modernas delimitadas pelos respectivos 

campos, são levados em conta como se somados e integrados dentro da alma 

do sujeito que por ele se interessa verdadeiramente, no uso e esforço de todas 

as suas faculdades mentais e capacidades da alma. Para um cientista moderno, 

devoto do Organum de Francis Bacon, o Sol é um astro de calor; para um 

tradicional, é um astro, mas também um símbolo de inteligência, da intuição, 

da vida abundante, da luz do conhecimento, etc. etc. etc. (AMORIM, 2017, p. 

28, itálico do autor). 

 



 Sem ter consciência, o homem moderno é cartesiano até as entranhas, adepto do 

racionalismo, cientificismo e subordinado da autoridade acadêmica; tem um tipo de devoção 

religiosa transfigurada, onde a razão é clericalizada por responder quase todas as suas dúvidas 

existenciais... quase, porque nenhuma divindade revela tudo sobre o mundo e sobre si. E o 

homem moderno acaba caindo no mesmo movimento que tentou escapar (MARSILI, 2018). 

 É fundamental fazer um esforço com a intenção de recuperar o discurso simbólico, 

“[...]o conhecimento humano que estuda a correlação entre os seres e seus significados” 

(MARSILI, 2018), pois é através desse conhecimento íntimo ao homem que o tema dos 

temperamentos deve ser abordado; “é preciso recuperar a capacidade intuitiva e de percepção 

apurada dos fatos” (MARSILI, 2018). As coisas que compõe o mundo não vivem soltas 

indiscriminadamente, sem qualquer relação ou envolvimento, mas participam de algo em 

comum, de uma realidade que perpassa todas elas interligando cada uma intimamente no que 

há de mais nuclear. Se prestarmos atenção ao mundo, se recuperarmos a sensibilidade perdida, 

“a baliza do sangue que nos colocava em intimidade com as coisas a partir de um tipo de 

ressonância” (AMORIM, 2017), entenderemos a importância da visão simbólica para os 

temperamentos. Podemos exemplificar esse diálogo entre os seres, e facilitar a compreensão, 

com a relação entre as quatro estações do ano – primavera, verão, outono e inverno – e os 

temperamentos – sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático (MARSILI, 2018). 

 

Na primavera não é possível colher frutos, que só aparecem, em sua maioria, 

na segunda metade do verão. A estação marca o momento de limpar os galhos 

secos do inverno e a bagunça que ele deixou: o gelo derreteu e o solo está 

preparado para receber as sementes e fazê-las germinar. Depois dos meses 

introspectivos de inverno, as pessoas voltam a sair às ruas para falar, para 

comunicar que o Sol voltou e que os primeiros brotos nasceram. A primavera, 

portanto, tem essa característica da expressão, simbolicamente relacionada ao 

temperamento sanguíneo. Os frutos vêm em seguida como algo real e 

palpável, como algo fixo, que se estabelece e diz a que veio. O verão chega 

como uma estação forte e hostil, que se impõe – é o temperamento colérico. 

O outono está entre o verão e o inverno. Portanto, pode ser considerado uma 

estação de queda: as folhas caem e existe um momento de interiorização, de 

incerteza. O melancólico, que se associa a essa estação, vive em seu 

recolhimento e tem as mesmas características de interiorização e de certo 

pessimismo. O inverno, por fim, traz consigo uma calma estática, fixa, que 

pode ser associada ao temperamento fleumático: a vida pulsa em seu interior, 

mas não se manifesta. Este exemplo já nos ajuda a identificar esse princípio 

de simbolismo que foge à ciência contemporânea (MARSILI, 2018, p. 21, 

itálico nosso). 

 



 Transportando esse modo, esse “olhar” de relacionamento com o mundo para a relação 

entre pessoas, chega-se à conclusão que o senso comum parece saber, mesmo sem perceber: 

ninguém é apenas corpo, matéria, físico, mas sempre algo profundamente maior que um 

amontoado de células. Como medir o amor, os vínculos, a biografia, as experiências singulares 

de alguém se isso sequer está explícito na casca? Não parece possível. O homem é uma tarefa 

dada a si mesmo e por isso é algo, a um só tempo, acabado e inacabado; acabado porque a 

matéria é limitada, demarcada, mas é também inacabado porque há nele um princípio de 

atualização constante, isto é, sempre é possível expandir sua história que tem o limitado (corpo) 

como ponto de partida. Olhar para um homem não é o mesmo que olhar para um objeto, basta 

uma simples percepção para entender que uma cadeira não desperta o interesse em saber sua 

história, basta-nos a sua função, a causa final de Aristóteles, o seu “quê” específico, em suma, 

a sua presença revela o que se é e isso é suficiente. O homem, no entanto, parece não ser 

possível realizar o mesmo processo investigativo, porque ele traz consigo um tipo de peso, uma 

densidade única e irrepetível que dificulta a redução feita com a cadeira. Ser homem, ao que 

parece, não se resume ao material, mas às virtualidades inerentes ao modo de ser humano, ou 

seja, o homem não é apenas o aqui e o agora, no presente, mas tudo o que ele foi e tudo que 

será, é também virtualização e, por efeito, movimento (MARSILI, 2018, itálico nosso). 

 Reconhecendo o tamanho do homem como infinitamente maior que o meio ao qual ele 

se manifesta, o corpo, dá-se a impressão de não haver nada estável na constituição humana, 

nenhum elemento fixo que sirva de referência diante das constantes mudanças que fazem parte 

do ato de ser homem – o corpo, mesmo “finalizado”, sofre mudanças visíveis, transformações. 

É neste contexto que entra o temperamento, o “tempero” que faz parte de cada um, um tipo de 

filtro com características próprias que recebe e devolve as impressões do mundo de modo muito 

particular. “O temperamento não é só uma realidade corporal, nem afetiva, nem psíquica. Ele é 

como um chão onde se apoiam as nossas outras faculdades; é uma marca que temos, um filtro 

através do qual passam os elementos tanto do mundo interior quanto exterior” (MARSILI, 

2018, p. 27, itálico nosso). 

 Segundo LAHAYE (2008), no entanto, os temperamentos podem ser quantificados até 

certo ponto, existindo algumas características, demarcadas claramente, que são positivas e 

negativas em cada um dos temperamentos: 

 

Tabela 1 – Quadro com as características de cada temperamento 



 

TEMPERAMENTO QUALIDADES DEFEITOS 

 

SANGUÍNEO 

Comunicativo, eminente, 

entusiasta, afável, simpático, 

bom companheiro, 

compreensivo, crédulo 

Pusilânime, volúvel, 

indisciplinado, impulsivo, 

inseguro, egocêntrico, 

barulhento, exagerado, 

medroso 

 

COLÉRICO 

Enérgico, resoluto, 

independente, otimista, 

prático, eficiente, decidido, 

líder, audacioso 

Irascível, sarcástico, 

impaciente, prepotente, 

intolerante, vaidoso, 

autossuficiente, insensível, 

astucioso 

 

MELANCÓLICO 

Habilidoso, minucioso, 

sensível, perfeccionista, 

esteta, idealista, leal, 

dedicado 

Egoísta, mal-humorado, 

pessimista, teórico, confuso, 

antissocial, crítico, 

vingativo, inflexível 

 

FLEUMÁTICO 

Calmo, tranquilo, 

responsável, eficiente, 

conservador, prático, líder, 

diplomático, bem-humorado 

Calculista, temeroso, 

indeciso, contemplativo, 

desconfiado, pretensioso, 

introvertido, desmotivado 

 

 Seu método para abordar os temperamentos é baseado na classificação por porcentagem, 

dessa forma, o homem possui todos os quatro temperamentos dentro de si, assim como os 

humores de Hipócrates, e mesmo os quatro podem agir sobre o indivíduo causando mudanças 

no comportamento. Dessa forma, um indivíduo pode ser 40% melancólico, 30% colérico, 20% 

sanguíneo e 10% fleumático; também é possível um equilíbrio, ou seja, 50% fleumático e 50% 

melancólico. Quanto mais predominante for uma característica no indivíduo, mais fácil, 

segundo LaHaye, identificar o temperamento. Porém, se características de dois ou mais 

temperamentos possuírem forças semelhantes ou aproximadas, mais difícil será a identificação. 

LaHaye segue a linha dos temperamentos mistos. Um ponto que LaHaye chama a atenção é a 

distinção entre temperamento, caráter e personalidade, em que ele separa por nível os três 

elementos (LAHAYE, 1967). 

 

O temperamento é a combinação de características congênitas que 

subconscientemente afetam o procedimento do indivíduo. Essas 

características são coordenadas geneticamente com base na nacionalidade, 

raça, sexo e outros fatores hereditários. Essas características são transmitidas 

pelos genes. Alguns psicólogos chegam a insinuar que herdamos mais genes 

dos nossos avós do que dos nossos pais. Esta seria a causa de algumas crianças 

se parecerem mais com os avós do que com os genitores. A formação das 



características do temperamento é tão imprevisível quanto a cor dos olhos, dos 

cabelos, ou da dimensão do corpo. 

O caráter é o verdadeiro eu. [...] É o resultado do temperamento natural 

burilado pela disciplina e educação recebidas na infância, pelos 

comportamentos básicos, crenças, princípios e motivações. 

A personalidade é o semblante externo de nós mesmos, que pode ser ou não 

igual ao nosso caráter, dependendo de quão autêntico sejamos. 

Frequentemente, a nossa personalidade é uma fachada agradável para um 

caráter desprezível ou medíocre. Muitas pessoas, hoje em dia, representam um 

papel, baseando a sua atuação naquilo que presumem que um indivíduo dava 

ser, e não no elas realmente são. 

Em resumo, o temperamento é a combinação de características com as quais 

nascemos; o caráter é o nosso temperamento “civilizado”; e a personalidade 

é o “rosto” que mostramos ao próximo (LAHAYE, 2008, p. 14-15, itálico 

nosso) 

 

 Mais à frente serão expostas as visões de alguns autores sobre o conceito de 

personalidade, alguns indo contra essa trindade que LaHaye defende de forma bem separada 

uma da outra, apresentando algo muito mais conciso e restrito à personalidade apenas, como é 

o caso de Allport, que caminha pela noção de traços, dos mais marcantes aos menos marcantes. 

 Outro autor que possui semelhanças com LaHaye é Hock (2010), que analisa os 

temperamentos como elementos mais voltados aos sentimentos, considerando as diferenças 

entre eles com base na excitabilidade, reatividade e durabilidade. Veja o esquema desenvolvido 

pelo autor: 

 

Tabela 2 – Esquema sobre as características de cada temperamento 

 

ATIVOS PASSIVOS 

 

Temperamentos 

 

Colérico 

 

Sanguíneo 

 

Melancólico 

 

Fleumático 

 

Excitabilidade 

 

Fácil e forte 

 

Rápida e forte 

Difícil e fraca no 

começo. Forte para 

repetidas 

impressões. 

 

Difícil e débil. 

 

Reatividade 

 

 

Imediata e forte 

 

Imediata e forte 

Lenta e fraca a 

princípio. Forte: 

repetidas 

impressões. 

 

Lenta e débil 



 

Durabilidade 

 

Longa 

 

Curta 

 

Longa 

 

Curta 

 

 

 

 

Propriedades 

Magnificência, 

aspiração ao 

grande e nobre. 

Desprezo pelo 

homem baixo e 

vil, intelectual, 

instinto 

apaixonado de 

comando, 

imprudência. 

Raso, 

inconstância, 

interesse por 

coisas externas, 

serena 

concepção de 

vida, falta de 

paixões 

profundas. 

 

Inclinação à 

reflexão, solidão, 

quietude, tristeza, 

concepção séria da 

vida, indecisão. 

 

Pouco interesse pelas 

coisas externas, pelo 

trabalho, 

inclinação para 

descansar. 

 

 

 

Qualidades 

boas 

Atividade, 

entendimento 

agudo, vontade 

forte, 

concentração, 

constância, 

magnanimidade, 

liberalidade. 

Para com seus 

semelhantes: de 

fácil trato, 

afabilidade, 

hilaridade. 

Para seus 

superiores: 

obediência, 

sinceridade. 

 

Inclinação à vida 

interior por piedade, 

compaixão, 

benfeitor 

da humanidade, 

aptidão para a 

ciência. 

 

 

Perseverança, 

paciência, justiça, 

discrição, 

falta de paixões 

maiores. 

 

 

 

Qualidades más 

Orgulho, 

arrogância, 

raiva, 

hipocrisia, 

insensibilidade 

e 

dureza, 

teimosia. 

Vaidade, 

autoindulgência, 

propensão a 

brincar, 

inveja, ciúme, 

parcialidade, 

gozo da vida, 

medo do 

sacrifício. 

 

Passividade, 

desânimo, 

pusilanimidade, 

desconfiança, 

suspeita, resolução, 

medo da 

humilhação(...). 

 

Propensão a 

descansar, comer e 

beber. Negligência, 

falta de energia e um 

alto ideal. 

  

 Analisando o esquema acima vemos algumas semelhanças entre suas ideias e as ideias 

de LAHAYE e, assim como este, HOCK também acredita em temperamentos mistos, mas sua 

concepção dos temperamentos está baseada no âmbito das emoções e dos sentimentos (HOCK, 

2010). 

 Apesar de bem definidas, essas características não são totalmente aceitas por outros 

autores, que preferem usar de outros métodos para definir características de cada temperamento. 

Para MARSILI (2018), adepto do método simbólico, só é possível compreender o 

comportamento de cada temperamento realizando a análise através da combinação das 

qualidades cosmológicas: quente e frio – eixo vertical –, seco e úmido – eixo horizontal. Isso 

não apenas revela o temperamento, mas permite que o próprio sujeito compreenda as diferenças 

com base em elementos fixos, balizas que servem como norte. Quando se define as 

características que fazem parte do quente, frio, úmido e seco, isso permite que o próprio sujeito 

olhe para si mesmo através de parâmetros seguros, fixos, constantes que lhe dão matéria prima 



para completar essa autoanálise. Os variados testes encontrados na internet ou até mesmo 

usados em entrevistas para determinar o perfil de alguém são, para Marsili, insuficientes porque 

condicionam o sujeito a pensar com base nas perguntas prontas, limitando a própria capacidade 

de rememoração ao que se está pedindo no teste (MARSILI, 2018). 

 

Figura 1 – Interrelação dos eixos que formam as combinações dos quatro 

temperamentos 

 

Retirada do site: https://journals.openedition.org/e-spania/ 

 

EIXO HORIZONTAL – ÚMIDO 

 As características marcantes da umidade são a sua falta de estrutura, a fluidez, a 

adaptabilidade, em suma, representam a impossibilidade de dar forma a si mesma, dependendo 

do outro para isso. Quando levamos isso para o âmbito humano, com alguém que tem, 

simbolicamente, as mesmas características, encontramos um sujeito que não tem a capacidade 

natural de manter por muito tempo as impressões do ambiente, mudando sua forma de agir para 

https://journals.openedition.org/e-spania/


se adaptar às situações. Não há estrutura nele para um enfrentamento, uma rigidez, fixação de 

sua primeira impressão diante de algo incômodo ou inesperado, fomentando uma rápida 

adequação. Como não possui forma certa, a pessoa com a qualidade úmida em seu 

temperamento tende naturalmente a assumir a forma do ambiente, moldando-se. Quando se 

encontra diante de conflitos, quando é ofendido, por exemplo, a impressão não dura muito 

tempo e o sujeito úmido rapidamente esquece, não guarda rancor daquele que o ofendeu. Não 

significa que nele não ficou magoado, mas simplesmente que o sentimento, a impressão 

recebida, rapidamente se dissolve porque não consegue se fixar em nada. Os temperamentos 

com a umidade têm a qualidade de não prolongar as impressões recebidas (MARSILI, 2018). 

EIXO HORIZONTAL - SECO 

 Em contrapartida, quanto partimos para o polo da secura, encontramos aqui uma 

estrutura bem formada capaz de reter o que cai sobre ela, resistindo as forças contrárias. A 

secura tem a característica de manter as impressões, de deixar marcas em si. Um sujeito que 

possui a secura como qualidade do seu temperamento tem um comportamento semelhante, ele 

é fortemente impactado pelo mundo e esses impactos deixam marcas por um longo tempo. A 

estrutura natural da secura confere aos sujeitos as características de enfrentamento, de ir contra 

ao invés de contornar os problemas, portanto, são pessoas que dificilmente cedem as vontades 

alheias, ficam firmes em suas decisões e não abrem mão delas. Diferente da umidade, guardam 

as impressões por muito tempo e demoram para esquecer, em geral nunca esquecendo. Portanto, 

quando sofrem uma ofensa costumam guardar aquele momento por quase toda a vida, remoendo 

o passado constantemente. Os temperamentos com a secura são fixos, rígidos, firmes e bem 

estruturados (MARSILI, 2018). 

EIXO VERTICAL – QUENTE 

 Voltando a atenção para o eixo vertical encontramos os polos quente e frio e, assim 

como o eixo horizontal com a umidade e a secura, existem características naturais de cada um. 

Começando com o polo da quentura, encontra-se aqui a qualidade fundamental que é a 

expansão. Tudo que é quente tende, naturalmente, para cima, expande-se de maneira 

espontânea. A quentura tem a qualidade de dividir para alcançar o maior número de ângulos, 

portanto, tende à dispersão. A expansão tem relação intrínseca com a fala (MARSILI, 2018). 

EIXO VERTICAL – FRIO 



 Sabendo como a quentura se comporta fica mais fácil entender o comportamento do 

frio. Este tende naturalmente para baixo, ele contrai ao invés de expandir, visa sempre o interior 

ao exterior porque é assim que o frio é. A contração é o processo espontâneo do frio, e toda 

contração nos remete à reflexão, ao que está dentro e ali fica sem qualquer incômodo. Portanto, 

o frio “prefere” não agir tão rapidamente como a quentura, mas reter e só depois se afirmar. A 

contração tem uma forte relação com a reflexão, o pensamento interno (MARSILI, 2018). 

 Realizada toda a explanação necessária para a compreensão do discurso simbólico como 

chave de leitura dos temperamentos, agora será apresentada a definição de personalidade dada 

por autores como Marsili e principalmente Gordon W. Allport, personagem referência no 

assunto e responsável por dar o devido protagonismo ao tema diante de tantas outras teorias 

que relegaram à personalidade o papel de coadjuvante. 

 

4. ALLPORT: A INFLUÊNCIA DA VIDA NA TEORIA 

 

 Quando se estuda o tema da personalidade não é possível deixar Allport de lado, a sua 

importância histórica para o tema é inegável e inevitável. Nascido em Montezuma, Indiana, 

Allport teve uma infância difícil tanto financeiramente quanto enquanto pessoa (SCHULTZ; 

SCHULTZ, 2018), entretanto, é sua condição como indivíduo que interessa abordar neste artigo 

visto que esse aspecto de sua vida foi crucial para o desenvolvimento de sua teoria. 

 Devido à pouca idade, Allport não se sentia hábil para brincar com os irmãos nem com 

as outras crianças de sua vizinhança, o que o forçou a criar o próprio mundo com brincadeiras 

e personagens únicos. Cresceu sob forte influência da mãe e suas convicções religiosas 

aplicadas intensamente sobre a família e, no entanto, isso não significou um tipo de opressão, 

mas um forte senso do que é certo e errado em Allport (SCHULTZ; SCHULTZ, 2018), ou seja, 

a formação de um bom caráter. 

 Em dado momento de sua vida teve a chance de se encontrar com Freud, mas o encontro 

não saiu como Allport esperava. No caminho para a casa de Freud, em um bonde, encontrou 

um garoto que viajava acompanhado da mãe. Allport percebeu que o menino tinha um tipo de 

aversão a sujeira, constantemente limpando a si mesmo e trocando de banco afirmando que 

estavam sujos. Devido à intimidação que Allport perante a presença de Freud, sentiu que 

deveria manter a conversa ativa, relatando o que viu. Freud, após ouvir o relato atento, indagou 

se o garoto da história seria o próprio Allport relatando alguma coisa do seu passado que ainda 

afetava o seu presente. Isso foi o suficiente para Allport se sentir incomodado com a ênfase da 



Psicanálise no Inconsciente em detrimento do Consciente e, apesar de ter negado ser o garoto, 

isso não pareceu convencer Freud. A partir daquele dia até o fim de sua vida Allport procurou 

dar mais atenção ao aspecto racional do homem ao invés do irracional (SCHULTZ; SCHULTZ, 

2018). 

 Após dois anos de estudo Allport conseguiu obter o Ph.D. em Psicologia em Harvard 

com a dissertação An Experimental Study of the Traits of Personality (Um Estudo Experimental 

dos Traços de Personalidade), concluindo o que viria a ser o primeiro estudo acadêmico cuja 

personalidade era o centro da questão. Em sua longa pesquisa sobre o estudo da personalidade 

Allport encontrou mais de cinquenta definições do que seria a personalidade, abstraindo a 

essência de todas para então formular a sua própria. Foi em seu livro Pattern and Growth in 

Personality (Padrão e Crescimento na Personalidade) que Allport definiu: “A personalidade é 

a organização dinâmica, dentro do indivíduo, dos sistemas psicofísicos que determinam [...] 

comportamento e pensamentos característicos” (SCHULTZ; SCHULTZ, p. 197 apud 

ALLPORT, 1961, p. 28). 

 Destrinchando essa definição podemos entender melhor o que Allport quer dizer: a 

personalidade é organizada e dinâmica, ou seja, ela está em constante movimento e esse 

movimento é organizado e bem estruturado, segue uma lógica; psicofísicos está relacionado aos 

aspectos mental e corporal que atuam juntos, em harmonia e desenvolvimento; determinam 

expressa a orientação que a personalidade produz no comportamento; comportamento e 

pensamentos caraterísticos significa que todos os comportamentos e pensamentos de alguém 

são específicos de cada um, expressam como cada um age e pensa. Portanto, a personalidade é, 

por definição, singular, mesmo que dois irmãos sejam criados com a mesma educação, suas 

personalidades serão únicas (SCHULTZ; SCHULTZ, 2018). 

 Para Allport há uma influência tanto hereditária quanto ambiental na formação da 

personalidade, o que implica numa complementação equilibrado entre aquilo que foi herdado e 

aquilo que foi aprendido. Herdamos o físico, o temperamento e a inteligência, mas o ambiente 

pode favorecer ou não a ampliação ou diminuição desses elementos que fogem ao controle, e é 

exatamente por isso que não existe uma personalidade igual a outra, porque cada pessoa é única 

e singular. Diferente de abordagens que enfatizam o Inconsciente sobre o Consciente, como é 

o caso da Psicanálise, Allport acreditava, teoricamente, em duas personalidades, uma mais 

primitiva e voltada para as necessidades mais baixas do ser humano e de caráter mais reflexivo 

(infância), e outra mais elaborada cujo aspecto psicológico detinha maior influência (vida 

adulta). Dessa forma, não havia uma relação causal necessária entre questões não resolvidas no 

passado sobre o presente ou futuro de um indivíduo, justamente porque as necessidades da 



infância são diferentes das de um adulto maduro e saudável. Somente as pessoas anormais 

sofreriam essa influência do passado, enquanto as pessoas normais, de personalidades sadias, 

teriam a capacidade de deixar no passado aquilo que já aconteceu e que não tem força ativa no 

presente (SCHULTZ; SCHULTZ, 2018). 

 Essa diferença que Allport exemplifica entre a personalidade normal não ser 

influenciada pelo passado é baseada no seu conceito de Motivação ou Autonomia Funcional 

dos Motivos. Segundo Allport, os indivíduos emocionalmente saudáveis não são 

funcionalmente influenciados por experiências passadas porque os motivos originados no 

passado se tornam autônomos no decorrer do tempo, isto é, o indivíduo não faz determinada 

coisa pelo mesmo motivo de antes, mas pelo que esta ação causa nele. Assim, uma criança que 

foi obrigada a aprender um instrumento pelos pais, mesmo sem gostar, se continuar realizando 

aquela prática, irá aperfeiçoar-se naquela arte e, consequentemente, se sentirá bem consigo 

mesmo ao perceber que é habilidoso no que faz, gerando um sentimento de autoestima e uma 

autoimagem positiva. Portanto, o motivo original que levou a criança a realizar aquela ação não 

está mais presente como força, uma vez que o motivo agora é autônomo e causa outros efeitos. 

Outro exemplo muito claro usado pelo próprio Allport é o da semente e a árvore. Apesar da 

árvore depender da semente para se desenvolver, quando a árvore atinge seu potencial máximo, 

ela não depende mais em nenhum grau da semente, porque agora é funcionalmente 

autossuficiente, autônoma; a semente não tem mais poder sobre ela (SCHULTZ; SCHULTZ, 

2018). 

 Dentro dessa concepção da importância do conceito de motivação para Allport, resta 

abordar sua teoria propriamente dita, a saber, a teoria dos Traços da Personalidade. 

 Para Allport, os indivíduos possuem traços que expressam como se dará o 

comportamento, a maneira como cada indivíduo se comporta. A definição de traço que Allport 

deu foi bastante precisa sobre isso: “[...]predisposições a responder igualmente ou de modo 

semelhante a tipos diferentes de estímulos [...] os traços são formas constantes e duradouras de 

reagir ao nosso ambiente” (SCHULTZ; SCHULTZ, p. 198). Dentro dessa classificação, Allport 

dividiu os traços entre “comuns” e “individuais”, mas foi forçado a mudar devido a possível 

confusão com os termos, chamando os primeiros apenas de “traços” e os segundos de 

“disposições pessoais”. Dentro dessas disposições pessoais ele dividiu em três subdivisões: 

cardinais, centrais e secundários. Um traço cardinal é aquele que mais se destaca no indivíduo, 

expressa bem características únicas de alguém; geralmente as pessoas são reconhecidas entre 

os amigos e conhecidos por causa desses traços devido a força que possuem; os traços centrais 

não possuem a força dos cardinais, mas são também relevantes e costumam aparecer em grande 



número no comportamento do indivíduo; já os traços secundários são os fracos e surgem em 

situações muito específicas, porém não são constantes e podem sofrer alterações facilmente. 

 

5. TEMPERAMENTO E PERSONALIDADE: APROXIMAÇÕES E 

DISTANCIAMENTOS 

 

 Fazendo um panorama da teoria de Allport, notamos alguns pontos importantes: ela 

enfatiza o consciente ao invés do inconsciente; o presente e o futuro e não o passado; o singular 

ao invés do geral; visa a personalidade normal ao invés da anormal. O homem nasce com 

aspectos inatos que influenciam o seu comportamento, mas também é afetado pelo ambiente, 

pela cultura e o social. Indivíduos normais possuem uma personalidade madura e não sofrem 

com vivências do passado a não ser que essas forças se tornem motivos no presente, caso 

contrário, esses motivos são autônomos. Comparando esse apurado junto com a própria 

definição de Allport para a personalidade notamos uma aproximação com o que diz Marsili: “A 

personalidade é, portanto, o que há de mais íntimo, individual e intransferível em nossa pessoa” 

(MARSILI, 2018, p. 127). Ambos os autores enxergam a personalidade como algo estritamente 

individual e impossível de generalizar, porque diz respeito às vivências de cada um, implicando 

no modo como cada um recebe e devolve ao mundo essas experiências. O incremento dado por 

Allport aos aspectos hereditários como o físico, a inteligência e o temperamento representam, 

de certa forma, os únicos elementos que são passíveis de semelhança. Dois irmãos tem 50% de 

chance de herdarem o físico do pai ou da mão, possibilitando que ambos sejam altos ou baixos, 

ectomórficos, mesomórficos ou endomórficos – para usar a terminologia de William Sheldon 

–, ter a mesma cor de pele, cabelos e olhos dos pais. Porém, quando falamos de personalidade, 

estamos nos referindo a todas essas partes que formam um todo muito maior que não se 

confunde com essas mesmas partes. Os elementos ambientais que moldam os elementos inatos 

são muito diferentes e impactam cada indivíduo de maneira única. Usando novamente o 

exemplo dos irmãos, é aparentemente evidente que a mesma frase dita pela mãe pode ser 

recebida de forma diferente em cada filho, e nesse aspecto podemos usar os temperamentos 

como possível causa, porque são aqueles elementos comportamentais inatos ao próprio 

indivíduo, a maneira espontânea dele reagir sem passar pelo filtro da razão. 

 

Nesse sentido, a personalidade em nada se identifica com os temperamentos. 

Os temperamentos são apenas quatro; logo, necessariamente milhões de 

pessoas têm o mesmo temperamento. Entretanto, não existe uma 



personalidade igual a outra: cada um tem uma vida e, já que a personalidade 

é a resposta individual que se dá ao mundo, são inúmeras as possibilidades de 

respostas – de personalidades” (MARSILI, 2018, p. 127). 

 

 Allport não entendia os temperamentos da forma como foram explicados neste artigo, 

para ele o temperamento sofria influências do meio e, com isso, era moldado, alterado em sua 

forma como o barro é moldado pelo artesão. Isso difere da visão de Marsili, que confere ao 

temperamento um caráter de imutabilidade, fixo; ninguém é capaz de mudar o próprio 

temperamento, ou possuir mais de um – como afirmam LaHaye e Hock –, mas é capaz de se 

educar para adquirir as tendências virtuosas dos outros temperamentos. O sanguíneo pode 

aprender a ser mais perseverante em tudo que faz e mais pé no chão, enquanto o melancólico 

pode aprender a viver mais no presente e menos no passado, como também ser mais otimista e 

se permitir sonhar. Apesar de Marsili concordar com Allport no aspecto singular e individual 

da personalidade, algo impossível de generalizar ou classificar em grupos, eles divergem quanto 

à noção de temperamento como algo a ser moldado, passível de alteração. Para Marsili o 

temperamento é algo anterior à personalidade e, por isso mesmo, fixo. Está não apenas no 

aparelho psíquico, mas em todo o corpo, é uma estrutura mineral, é o solo, a base de todo o 

desenvolvimento psíquico vindouro e, consequentemente, da personalidade. Não há 

personalidade sem um temperamento, porque é por meio do temperamento que as inclinações 

naturais se manifestam no comportamento. Portanto, para Marsili, são coisas distintas, se 

movem de maneiras distintas dentro da formação humana.  

 O conhecimento do temperamento é fundamental para o melhor desenvolvimento da 

personalidade porque dele vem as inclinações inatas, as reações naturais e espontâneas. Nesse 

aspecto notamos uma semelhança com o que diz LaHaye sobre a diferença entre temperamento, 

caráter e personalidade. O caráter é o temperamento educado pelo que vem de fora, pelo 

ambiente; sem essa educação, a tendência natural buscará satisfazer o prazer e evitar a dor, 

como qualquer outro animal. Por isso Marsili discorda de Allport sobre temperamento ser um 

elemento capaz de sofrer mudanças, porque as respostas dadas por cada indivíduo são únicas e 

irrepetíveis, refletindo a personalidade, enquanto as respostas semelhantes entre centenas de 

milhares de indivíduos refletem o temperamento que são apenas quatro e, por isso mesmo, 

repetidas. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 Diante do que foi discorrido, nota-se a importância do conhecimento dos temperamentos 

para o estudo da personalidade, considerando que todo conhecimento que o homem tem de si 

mesmo o ajuda a enfrentar melhor seus vícios, dando-lhe ferramentas capazes de orientá-lo 

melhor sem a necessidade de depender constantemente de terceiros para gerir sua vida com 

saúde. Nenhum conhecimento serve por si mesmo sem que isso não ajude o homem a melhorar-

se, do contrário, corre-se o risco de perder os objetivos mais nobres que o ser humano vem 

buscando desde séculos passados – alquimia do homem, a busca simbólica por transformar 

chumbo em outro, o homem baixo no homem elevado, virtuoso. De forma semelhante é o 

estudo da personalidade; não havendo uma intenção de melhorar o homem através de virtudes 

e afastamento dos vícios, de ordenar a vida ao invés de viver na desordem, não há muito sentido 

em explicar como se forma a personalidade, não há um telos (fim) nobre na busca, uma tentativa 

de elevar o homem ao patamar que lhe pertence por natureza. 

 Portanto, o estudo dos temperamentos e da personalidade devem intencionar esse 

melhoramento do homem através de práticas virtuosas e da autoeducação na medida do 

possível, visando um caráter robusto e alguém digno de educar pelo exemplo. Entretanto, o 

objetivo deste artigo foge aos moldes acadêmicos tradicionais, gerando possíveis limitações na 

aceitação da questão justamente por usar uma bibliografia mais filosófica do que científica. 

Aqui não há testes ou quais tipos de ferramentas quantitativas, apenas os dados oferecidos pela 

história da filosofia e, em parte, da medicina clássica. Como dito na introdução, falar sobre 

temperamentos sob um olhar simbólico é, nos dias atuais, academicamente inviável, porque são 

dois tipos distintos de “olhares” sobre o mundo, e eles infelizmente não convergem em sua 

imensa maioria. O que é dito por um, é recusado pelo outro. Não faz sentido para a ciência 

moderna um homem ter características ou modos-de-ser “semelhantes” os quatro elementos da 

natureza; isso não é ciência no sentido moderno, mas tradicional. O olhar cientificista tem, por 

método, a secção da realidade para estuda-la em fragmentos, o simbolismo faz exatamente o 

oposto, ele une todas as possibilidades de sentido que um único objeto possui. São modos de 

olhar o mundo opostos. O pedido de suspensão de juízo, também feito no começo do artigo, 

tinha a intenção de permitir, na medida do possível, que o leitor mais familiarizado com os 

moldes acadêmicos modernos não fosse pego de surpresa pela maneira como o objeto de estudo 

foi abordado. 

 Por fim, recomenda-se que o estudo dos temperamentos e da personalidade sejam 

considerados sob a clássica visão metodológica desenvolvida pelos filósofos e médicos gregos, 

em especial Aristóteles, Hipócrates e Galeno, baseada na observação empírica. Assim como 

Allport explica sobre a constância dos traços cardinais – mais evidentes – necessitar de tempo 



para serem percebidos como constantes, os modos como se comportam cada temperamento é 

comprovado empiricamente com base na observação, e isso requer determinado tempo em 

contato com o outro. Na clínica, lidando com adolescentes e adultos, além dos seu seis filhos, 

Marsili extraiu o conhecimento empírico para embasar a teoria clássica de Hipócrates, 

percebendo que as pessoas se comportavam de maneira diferente – pois eram únicas e 

irrepetíveis –, mas também possuíam comportamentos parecidos, tendências previsíveis que 

permitiam a classificação em grupos. Os tipos humanos são repetíveis, e Hipócrates viu isso 

ainda em seu tempo, assim como Aristóteles e Galeno. 

 Para melhor compreensão do tema abordado neste artigo, recomenda-se o estudo dos 

textos clássicos de filósofos e médicos antigos, como Platão, Aristóteles, Hipócrates e Galeno. 

Nesses autores está a origem desse tema e o contexto que os levaram a pensar da maneira como 

pensavam. Autores modernos como Eysenck tentaram reformular a teoria dos quatro humores 

ou temperamentos com o  olhar cientificista, porém, como dito acima, os dois modos de 

investigação sobre a realidade – simbolismo e cientificismo – são opostos por metodologia, isso 

significa que qualquer tentativa de se debruçar sobre esse tema com determinado método 

implicará num recorte, reduzindo ao que o cientista ou pesquisador deseja descobrir. Por tanto, 

sob o prisma do simbolismo, os temperamentos necessitam menos de recorte e mais 

alargamento da observação, algo mais poético no sentido clássico. 
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