
 

 
 
 

MANIFESTO DE MACEIÓ 
 
 

O Manifesto de Maceió é um documento elaborado no Encontro de Associados da IEA Brasil, 

realizado em 11 de outubro de 2019, em Assembleia. No presente documento estão 

dispostos direcionamentos para o uso ético e profissional do Eneagrama.  

 

O Eneagrama é um sistema amplo e convida a um processo que trabalha os níveis de 

consciência no âmbito sócio-psico-espiritual: 

 

- Social – integração, igualdade e compaixão 

- Psicológico – comportamentos, crenças e motivações 

- Espiritual – essência, virtudes e ideias sagradas 

 

• Identificação do Tipo 

- O caminho da identificação do Eneagrama deve ser por meio de autodescoberta e 

qualquer atalho para isto poderá impedir as descobertas do aprendiz. O profissional 

é apenas o facilitador do processo.  

 

- O teste pode ser visto como um despertar do autoconhecimento e motivação para 

o conhecimento do Eneagrama, mas não como meio de identificação do tipo. 

 

• Papel da Associação Brasileira do Eneagrama – IEA Brasil 

- A IEA Brasil não atua como um órgão fiscalizador, e sim como uma instituição 

referenciadora em Eneagrama. 

 

• Conteúdo essencial 

- O Eneagrama deve ser apresentado de maneira processual e integral, abrangendo 

os conteúdos fundamentais: história, símbolo, centros de inteligência, tipos de 

personalidade, instintos e subtipos, asas, flechas e essência(ideias sagradas e 

virtudes). 

 

• Reconhecimento profissional 

- A IEA reconhece o profissional que se encontra sob os critérios: 

 

1. Ter um trabalho pessoal contínuo de autodesenvolvimento; 

 

 



 

 

 

 
2. Apresentar certificado de formação para professores emitido por uma escola 

reconhecida pela IEA ou carta de recomendação por um professor cuja 

proficiência seja reconhecida pela IEA Brasil; 

3. Participar de Encontros e Congressos da IEA; 

4. Apresentar trabalhos em Encontros e Congressos da IEA; 

5. Ser associado à IEA Brasil; 

 

Fidelidade à Sabedoria do Eneagrama 

- A criatividade deve ser incentivada, desde que respeite as bases centrais e os conteúdos 

da tradição do Eneagrama e que potencialidades e desafios sejam trabalhados. Que as 

inter-relações entre áreas também respeitem as diretrizes éticas deste documento. 

 

 

Estando de acordo com o disposto acima, comprometo-me a seguir tais direcionamentos,  
 
 
_____________________________________________________________ 


