
 

 

9 FORMAS - 9 DIFICULDADES 

 

Vamos supor que vivemos todos na mesma casa. Um casa grande, cheia de cantos e 

recantos, alguns por explorar, outros que já explorámos e não gostámos e outros onde 

nos sentimos mais seguros e confortáveis. 

Essa casa é redonda, composta por três alas e com nove quartos com janelas viradas 

para fora. Em cada quarto mora uma pessoa que, através da janela do seu quarto, vê a 

paisagem ao redor da casa. 

A paisagem que rodeia a casa é única e forma um todo em si mesma, no entanto, cada 

pessoa vê apenas um pouco dessa paisagem, conforme o ângulo que a sua janela lhe 

permite ver. Para ter uma visão completa da paisagem, a pessoa precisaria de passar 

por todos os quartos e olhar para fora de todas as janelas que compõe a casa. 

Na realidade, cada um de nós vive no seu próprio quarto, embora, de vez em quando 

visitemos outros quartos - normalmente quando estamos bem temos uma tendência 

para visitar um certo tipo de quarto, onde a paisagem é mais bonita e ensolarada, 

quando estamos em fases menos boas, refugiamo-nos noutro quarto, cuja janela 

mostra uma paisagem mais sombria e triste. 

Cada quarto tem a cara da pessoa que nele habita. Foi ali que a pessoa se criou e 

cresceu. Por onde andou, carregou nas costas aquele quarto. “cada um olha a 

realidade com os olhos que tem e a interpreta a partir de onde tem os pós”. 

No entanto, cada um de nós não está condenado a morar eternamente nesse quarto. 

Há um caminho que nos chama a sair desse quarto e a percorrer o labirinto de portas e 

corredores e subir uma escada que se ergue no centro da casa, permitindo olhar a 

paisagem como um todo. 

Quando nos fechamos no nosso quarto, o nosso destino estará inevitavelmente 

condenado ao limite e à parcialidade da sua área. Mas se cada um de nós encarar a 

aventura de sair do seu quarto e pisar o chão desconhecido de outros quartos, 

enfrentando corredores e labirintos ás vezes sombrios, ai poderá encontrar novos 

horizontes de uma paisagem que sempre esteve lá, embora os seus olhos não 

pudessem vê-la, limitados por uma janela que os condicionava e enquadrava. 

Uma das alas dessa casa é ala do coração. É a ala mais afetiva da casa, cheio de calor e 

acolhimento, amabilidades e manifestações emocionais, embora haja um inquilino que 

meio afastado desse tipo de coisas, por se preocupar mais com outras. Das janelas dos 

três quartos que ficam nesse sector, vemos as paisagens das relações interpessoais, 



 

dos sentimentos e das emoções. Os moradores desses quartos vão ao encontro da 

paisagem que os rodeia e levam em grande conta o que os outros pensam deles. 

Imagem, para eles, é muito importante. Por isso, cuidam muito da fachada externa dos 

seus quartos. Têm vontade de sair dos seus quartos, saltar pela janela e abraçar a 

paisagem. 

Outra ala é a da cabeça. É o sector mais sereno e tranquilo da casa, cujo silencia 

apenas é quebrado por um inquilino barulhento que lá mora. Das janelas dos três 

quartos que ficam nesse sector, vemos a paisagem de dados e informações, dos 

sistemas e dos mecanismos que regem a paisagem. Esta ala, na verdade, mais parece 

um posto avançado de observação. Os moradores destes quartos vivem a olhar para 

fora, mas não se querem misturar com a paisagem nem pisar no chão da realidade que 

os circunda. Preferem ficar ali, nos seus quartos, observando e pensando. Em si, pesa 

um certo medo da realidade, sentem-se pequenos perante ela, pois esta parece-lhes 

frequentemente carregada de fantasmas a dançar no horizonte. Por isso, refugiam-se 

a ficam a observar. 

Por último, a terceira ala é a do instinto. É o sector mais barulhento e agressivo da 

casa. Constantemente se ouvem explosões, embora isso não chegue a incomodar um 

dos inquilinos, que consegue dormir tranquilo a maior parte do tempo. Das janelas dos 

três quartos que ficam neste sector, vemos a paisagem de lutas e de conflitos onde 

cresce a natureza bruta e espontânea, com todo o vigor e conflito das suas forças mais 

impulsivas e dinâmicas. No cenário dessa paisagem, vemos lutas e jogos de poder, 

tensões e campeonatos de “braço de ferro”. Os moradores destes quartos gostam do 

que veem e gostam também de interferir na realidade, lançando pedras ou plantando 

jardins, ou destruindo plantações, pios não se adaptam à paisagem, querendo 

frequentemente transformar essa paisagem ao seu gosto, e daí a sua capacidade de 

ação. Frequentemente os vidros das janelas dos seus quartos são partidos e sobram 

estilhaços espalhados pela casa toda. 

 

OS QUARTOS EM DETALHE 

O Quarto Perfeito - Temos de entrar devagar para não acordarmos o seu vizinho do 

quarto nove, que dorme em pleno sol do meio dia. É importante limpar os pés à 

entrada e colocar umas luvas para não sujar nada. Percebemos logo o porquê de todas 

essas precauções ao olhar para o quarto. Tudo perfeitamente arrumado, cada coisa no 

seu devido lugar, tudo num estilo bem organizado, arrumado, rígido, catalogado e 

alinhado. É preciso andar com muito cuidado, pois qualquer distração pode 

desarrumar alguma coisa, aliás, é por isso que o seu morador é pouco recetível a 



 

visitas. Crianças, neste quarto, nem pensar, pois seria impensável brincar aqui dentro. 

Tudo é super limpo, o próprio chão parece um espelho. No entanto, a pessoa que aqui 

mora acaba por não curtir sequer o ambiente, chegando até a sentir-se escrava de 

tantas regras, normas, organização e controle.  A preocupação em manter o seu 

ambiente sob controle, sempre organizado, acaba por fazer com que o morador viva 

ansioso, irritado e hipersensível. No entanto, podemos ficar tranquilos, ele dificilmente 

terá qualquer manifestação de raiva para com as visitas. Aliás, ele trata sempre os 

estranhos com a maior cordialidade e gentileza, cheio de simpatias e sorriso constante 

nos lábios. A raiva, que pode levar a explosões terríveis, só mesmo quando os 

convidados saírem e a empregada entrar para arrumar aquilo que as visitas 

desarrumaram. 

O Quarto do Dador - É um quarto acolhedor, embora desarrumado. O ambiente é 

quente. Há muitos telefones no quarto e estão constantemente a tocar, como se 

estivéssemos numa linha de apoio ou num quartel de bombeiros, onde chegam 

constantemente pedidos de ajuda. Acabamos por entender o porquê, visto que do 

lado de fora há uma placa que diz “ajuda-se”. A pessoa que vive nesse quarto passa a 

vida a correr de um lado para o outro, a atender telefones e a dar conselhos e dicas. 

Há muitos recados pendurados na parede, como lembranças de pedidos de ajuda que 

já foram prestados. Há imensas cartas espalhadas pela mesa, enviadas por milhares de 

pessoas, por ajudas que forma recebidas. A janela do quarto está sempre aberta, não 

tem vidros, mas as pessoas que chegam são sempre atendidas do lado de fora da 

janela, poucas têm o privilégio de serem recebidas no quarto. 

O Quarto das Conquistas - Embora seja na mesma ala, não se parece com nenhum dos 

quartos deste sector, simplesmente porque não apresenta aquele ambiente quente 

que os outros apresentam logo à chegada. É um quarto moderno, de boa aparência, 

cheio de troféus, títulos e diplomas, embora alguns sejam falsificados. Uma enorme 

mesa ocupa o centro da sala e nela existem muitos projetos em andamento, como se 

de um grande gabinete de arquitetura se tratasse. Há muitos trabalhadores nesse 

quarto, no entanto, o morador é raro vê-lo por aqui. Existem muitas fotos do dono do 

quarto espalhadas pelas paredes e todas elas legendadas com os êxitos que ele 

alcançou. O ar condicionado é regulável ao gosto de cada visitante e as cores da 

parede mudam frequentemente ao sabor da onda do momento. Na janela, em vez de 

um vidro transparente, existe um espelho onde se vê outra paisagem, aquela que 

rodeia a ala do instinto, onde a ação é constante. Facilmente poderemos ver que no 

meio do emaranhado de tarefas, o inquilino deste quarto comanda as operações com 

um megafone na mão. 



 

O Quarto do Glamour - Este quarto é como uma tenda esotérica. Está a meia luz, há 

velas de várias cores e formatos espalhados por todos os lados, assim como cheiros de 

essências exóticas. O ar condicionado está regulado para uma temperatura mais 

quente, assim como o ambiente, todo ele quente e confortável, de gosto requintado e 

de estética incontestável. Há um toque elitista na decoração, embora a primeira 

sensação seja de simplicidade. A pessoa que mora neste quarto - e nenhuma outra 

mora tanto no seu quarto como ela - está sentada, de costas para a janela, 

concentrada a olhar para o seu próprio umbigo. Há dias em que acontecem festas 

animadas neste quarto, mas na maior parte dos dias só se ouvem melodias docemente 

tristes e sons exóticos. Há harmonia e estética nas formas e nas cores e tudo foi 

rigorosa e demoradamente planeado e apreciado antecipadamente. Tudo exige muita 

sensibilidade, pois se tocarmos em alguma coisa, tudo se poderá desmoronar. São 

peças delicadas, muitas recordações carregadas de nostalgia, mas há também pinturas 

futuristas que nasceram de sonhos acordados que eram fantasias onde o habitante 

desse quarto era o herói. É importante não perturbar a harmonia e compenetração 

deste morados. No entanto antes de sair do seu quarto, diga que adorou, pois ele 

gosta. 

O Quarto do Pensador - Temos de bater três vezes, pois não se ouve ninguém lá 

dentro. Como de costume, o morador deste quarto não está para receber visitas. 

Poucas pessoas tiveram a oportunidade de entrar no seu quarto, no entanto, quem lá 

entrou diz que o quarto tem um ambiente austero, cheio de computadores que 

armazenam montanhas de informações e cadernos amarelados pelo tempo, onde se 

guardam anotações minuciosas sobre curiosidades excêntricas. Dizem que há no 

quarto um enorme armário que serve com despensa, cheio de provisões com prazos 

de validade já vencidos. Dizem também que não há sinais de luxo ou conforto. Há 

quem diga que deve ser daquelas pessoas que guarda milhões debaixo do colchão. 

Encontramos vários livros com a capa dobrada e cheio de anotações, assim como 

óculos com lentes gastas, tudo num amontoado de coisas que ele nunca usa, mas que 

guarda ciosamente, para a hipótese de um dia poder vir a precisar. Nunca ninguém o 

viu, embora alguns afirmem que ele às vezes sai sozinho, na calada da noite, para 

passear, comprar jornais e observar o que se passa. Os vidros do quarto são escuros, 

daqueles que só dão para ver de dentro para fora. 

O Quarto do Desconfiado - Este quarto é bastante diferente dos restantes quartos 

desta ala. Os vidros são escuros e cheios de sombras, que parecem fantasmas a dançar 

nas janelas, embora na realidade sejam apenas reflexos vindos de fora. É importante 

dizer que o vidro da janela é reforçado e duplo. Mais vale prevenir do que remediar - 

além disso há um vidro de reserva, guardado no armário - porque pode sempre 

acontecer o pior, aliás um dos medos frequentes do morador deste quarto é que um 



 

tanque de guerra lhe invada o quarto. O morador deste quarto tem um olhar tímido e 

meigo, acolhedor e dócil. Recebe bem as pessoas e há sempre muita gente neste 

quarto, até porque ele é muito sociável e no fundo tem medo de estar sozinho. Na 

parede do quarto há muitas normas afixadas, regras, tarefas a cumprir, deveres que 

ele segue minuciosamente, e só dorme depois de conferir duas vezes as tarefas 

daquele dia. Aí sim, dorme com a consciência tranquila do dever cumprido. Neste 

quarto há um aparelho sofisticado de previsão do tempo, mas devido a uma avaria 

grave, este aparelho só consegue prever o mau tempo. Nunca se preocupou em 

arranjar este aparelho, pois acha que é sempre melhor estar preparado para o pior. 

Nas paredes há lembranças de tristes quedas e fracassos. Lembranças de muitas 

reprovações, multas e advertências, que ele mesmo faz questão de exibir. Todos os 

códigos de leis e todos os telefones de emergência estão ao alcance da mão, mesmo o 

da senhora que vive ao lado dos bombeiros, não vá o telefone da central ter um 

problema. Há também muitos sistemas de alarmes, sensores de incêndio, camaras 

ocultas e uma cerca eletrificada. No geral, as pessoas sentem-se bem neste quarto, 

onde são acolhidos e recebem compreensão e colaboração. 

O Quarto das Festas - A porta está fechada, e como de costume, o inquilino não está, 

saiu para uma festa, mas aproveitou para passar em mais duas para as quais se auto-

convidou pelo caminho. Entramos pela janela, porque essa está sempre aberta, pois 

ele passa a maior parte do tempo a sair por lá, sobretudo de dentro para fora. O 

quarto parece um parque de diversões, cheio de brinquedos, de recordações 

agradáveis, de coisas bonitas, de enfeites e montes de jogos. Nas paredes há quadros 

de lugares bonitos, dando a impressão de ser uma agência de viagens como muitos 

programas para conhecer paisagens paradisíacas ou a participar em festas onde a 

adrenalina é garantida. Tudo é belo e harmonioso neste quarto. Há muitas cartas em 

cima da mesa cartas de grandes amigos, alguns dos quais com quem conviveu durante 

cinco minutos, dos mais variados cantos do mundo. Há muitas passagens de viagens e 

bilhetes de espetáculos afixados na parede como troféus. Muitas garrafas de bebidas e 

uma agenda aberta em cima da mesa, com a página de um dia, daqui a seis meses, 

onde está escrito em letras grandes “primeiro dia de férias”. Nessa página já tem 

escrito doze compromissos: cinco viagens para lugares diferentes, cinco festas, sendo 

três delas no mesmo horário. No entanto, o morador é difícil de encontrar. Ele não 

gosta de ficar no quarto, muito menos sentado. Há sempre qualquer coisa, que ele não 

sabe bem o quê, que não o deixa ficar sentado, como que uma força que o puxa para 

fora, normalmente através da janela. 

O Quarto do Barulho - Já faz algum tempo que a dobradiça da porta está estragada, 

mas com um empurrão dá para entrar. O morador não está, claro. Ele passa pouco 

tempo no quarto, só vem mesmo para dormir, o que geralmente acontece mesmo 



 

muito tarde, ou quando as coisas não correm bem e o quarto vira uma trincheira. O 

quarto em si é uma bagunça, como de costume. No entanto, o seu morador entende-

se muito bem no meio desta bagunça organizada, uma vez que a organização precisa 

de existir na sua cabeça, apenas. Por isso, sabe perfeitamente que aquela anotação 

importante que ele rabiscou num guardanapo de papel, está no meio daquele livro de 

capa amarela, o terceiro a contar de baixo para cima naquela pilha de livros que segura 

a porta do armário. A janela do quarto, é grande e está aberta, aliás, por escolha sua, 

ele nem teria quartos, viveria ali mesmo no meio do mundo. Há na parede muitas 

fotografias de aventuras e desportes perigosos, e isso fá-lo lembrar de muitas 

situações onde ele mesmo enfrentou situações difíceis e se deu bem. Tem troféus de 

lutas que travou espalhados pelo quarto, embora nem ele lhes dê muita importância. -

Tem muito pedaços de papel pregados na parede, com ideias e rascunhos de projetos, 

no entanto ele não consegue necessariamente nenhuma ordem na sua execução, pois 

a escolha depende sempre mais do estado de espírito e da garra que tem no 

momento. Aí sim, quando pega num projeto, só consegue descansar depois de ele 

estar terminado, e nesse momento, vai dormir com a sensação de dever cumprido. Se 

olharmos pela janela do quarto, vemos a pessoa de um lado para o outro, a correr, a 

agir, a começar coisas, a mandar, a impor, a dominar, a gritar, agitado e apressado, 

atropelando algumas pessoas pelo caminho, sem se preocupar com os estilhaços dos 

seus tiros certeiros. 

O Quarto da Paz - Batemos á porta duas vezes. É preciso esperar, pois o nosso 

inquilino ainda está a dormir e é difícil acordá-lo desse sono profundo que o 

acompanha desde criança. Ouvimos um bocejo demorado e muito tempo depois, os 

seus pés começam a arrastar-se. Até finalmente a porta se abrir e atrás dela aparecer 

um rosto simpático sorridente. Acolhe bem e imediatamente nos sentimos bem e 

respiramos paz na companhia desse pessoa. O quarto praticamente se reduz a uma 

cama e um sofá, apenas para haver uma opção a mais, quando se torna cansativo 

repousar no mesmo sítio. Há também um enorme frigorifico cheio de comida e bebida, 

e é quanto baste para fazer o nosso inquilino sentir-se feliz. Poucas pessoas o 

conseguem tirar do seu comodo conforto, de onde sai apenas quando o tiram, pois 

dificilmente de lá sai por iniciativa própria. Tudo passa tranquilamente neste quarto. 

Os quadros são suaves, a luz é pouco intensa. Ele aproveitou para tapar uma parte da 

janela, onde próximo dele aconteciam muitas guerras e conflitos. Agora, depois de 

tapar uma parte dessa janela, vive mais tranquilo. Não existe uma mesa de trabalho 

neste quarto, algo perfeitamente desnecessário. A sua vida é uma rotina 

meticulosamente seguida, e quando chega ao seu quarto, sempre cansado, é um alívio 

estender-se na cama. Não reclama da vida e dele não se ouvem palavras ásperas nem 

queixas. Guarda apenas algumas mágoas de uns vizinhos agitados que o chateiam 



 

demais, embora ele nunca tenha enfrentado nenhum conflito com eles, apenas se 

costuma esquecer dos seus aniversários, de propósito. Vive feliz e satisfeito no seu 

quarto, e quando o chateiam muito para sair, coloca na porta uma tranca de ferro que 

ninguém jamais conseguirá remover. Um dia, porém, ele teve uma explosão de raiva, e 

foi terrível, com um vizinho maçador que passou um ano inteiro a colocar uma bomba 

à sua porta que explodia às duas da manhã. Há um grande quadro na parede com a 

frase “Quando tiveres vontade de trabalhar fica sentado e espera que ela passe.” Tem 

se dado bem com isso, embora debaixo do tapete se vão acumulando um monte de 

papeis com avisos para compromissos atrasados e tarefas esquecidas, no entanto, isso 

não tira a sua paz. 

Todos moramos nessa casa. Cada um de nós tem o seu quarto. Aqui vivemos durante 

toda a nossa vida. Este é o chão que conhecemos e dominamos. No entanto, é deste 

chão que necessitamos sair para sermos mais. Sair do quarto e poder andar livre e 

conscientemente por todos os outros quartos é uma aventura. A aventura do 

crescimento que nos faz ir subindo lentamente a escada que existe no meio da casa e 

que nos permite ir vendo com horizontes mais amplos a paisagem que nos rodeia. Essa 

aventura tem avanços e recuos, mas quem teima em permanecer trancado no seu 

quarto acabará por ver morrer dentro de si a alegria de viver ou nunca chegar a vê-la 

nascer. 

O eneagrama é a planta da casa redonda! 

 

O Caminho que leva a subir as escadas 

Tipo 1 - Valorizar-se pelo que é e acreditar que não necessita de provar nada a 

ninguém. Cultivar o ideal “eu serei bom se for otimista, alegre e simpático”. - Tipo 7 

Tipo 2 - Precisa de marcar um encontro com a sua carência afetiva. Cultivar o ideal “eu 

serei bom se for original, eu mesmo, sensível e culto”. - Tipo 4 

Tipo 3 - Marcar um encontro com a sua sensação de rejeição. Cultivar o ideal “eu serei 

bom se for fiel, obediente, verdadeiro e leal”. - Tipo 6 

Tipo 4 - Marcar um encontro com a sua inferioridade. Cultivar o ideal “eu serei bom se 

for honesto, aplicado, organizado e disciplinado”. - Tipo 1 

Tipo 5 - Encontrar-se com a sua incapacidade de entender a complexidade das coisas e 

abraçar o vazio que lhe ficou da falta de manifestações afetivas na sua infância. 

Cultivar o ideal “eu serei bom se for justo, forte e superior”. - Tipo 8 



 

Tipo 6 - Marcar um encontro com a sua insegurança e desenvolver a auto-confiança 

como fé serena em si mesmo. Cultivar o ideal “eu serei bom se for moderado, 

harmonioso e ponderado”. - Tipo 9 

Tipo 7 - Precisa reconciliar-se com o seu fantasma cerebral de medo e sensação 

desconfortável de que a experiência dolorosa da infância lhe deixou uma sombra. 

Cultivar o ideal “eu serei bom se for sábio, inteligente e recetivo”. - Tipo 5 

Tipo 8 - Precisa de se sentar a abraçar a sua fraqueza e fragilidade e mesmo assim 

sentir o seu valor como pessoa. Cultivar o ideal “eu serei bom se for carinhoso, 

desprendido, prestativo e generoso”. - Tipo 2 

Tipo 9 - Precisa valorizar-se e acreditar em si mesmo. Cultivar o ideal “eu serei bom se 

for bem-sucedido, competente e eficiente.” - Tipo 3 


