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Por isso, este material é apenas para seu uso pessoal. 
Por gentileza, não o compartilhe. 

“Um mundo bacana se constrói com atitudes bacanas 
de gente bacana como você.”

Gratidão. 

Mentores Karina Falsarella e Wandy Rocha
FOUNDERS INSTITUTO WBR



Introdução
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 Como já mencionado anteriormente. a Fisiognomonia é uma técnica 
utilizada pelos chineses desde 2.577 a.C., onde os primeiros relatos surgiram 
na dinastia do imperador Yao, o terceiro sucessor do Imperador Amarelo. O 
que não foi mensurado é que ela se tornou parte da Medicina Tradicional 
Chinesa (MTC), usada como diagnóstico e tratamento.
 O reconhecimento facial foi anexado aos 5 Elementos da MTC, 
agregando conteúdo nos aspectos mentais e emocionais de cada um deles. 
Esta aula tem a intenção de ligar a sua mente à natureza de cada elemento, a 
fim de facilitar a transcrição dos cinco biotipos, quando aprender a identificá-
los na aula de amanhã (assista ao vivo, pois ela não terá replay, ok?). 
 Então, prepare-se e vamos mais fundo nesta poderosa ferramenta 
análise corporal. 

Somos integrados aos elementos da natureza

5 FACIAIS
BIOTIPOS
Método LCB
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 Nesta terceira aula, a nossa intenção é apresentar-lhe as 
características comportamentais das 5 Linguagens Faciais, sob a perspectiva 
ancestral da MTC, de onde ela foi extraída para se tornar, de forma original, 
após releituras, o Método LCB Análise de Perfil.
 Usaremos a Mnemotécnica para ajudar-lhe a fixar as principais 
características dos 5 biotipos faciais, de forma que, ao aprender a reconhecê-los 
(na aula de amanhã), possa facilmente descrever a pessoa e conduzi-la da 
forma que ela mais gosta, ou seja, empaticamente.
 
 Então, respire fundo e vamos juntos!

NATUREZA OCULTA

BIOTIPOS FACIAIS5

2577 a.C.

ÁGUA

TERRAMADEIRA

METAL

fogo



 Pense em uma árvore e terá enxergado a principal característica do 
biopito Madeira, ou seja, proteção e amparo. Com a sua copa fornece sombra, 
com os seus frutos, alimento, com os seus galhos, abrigo e proteção contra as 
intempéries e predadores e com a sua madeira, subsídios para construção.
 Assim é o biotipo madeira, sempre pronto a amparar os outros. É o 
líder a serviço que sempre está disposto a ajudar, às vezes, as custas da sua 
própria energia, atrasando a entrega das suas coisas pessoais por se dedicar 
demais aos outros ou às causas que incluam aspectos da vulnerabilidade social 
(crianças, idosos, animais, natureza etc.).
 Quando cansado tende a se tornar rabugento e sua prosperidade tende 
a vir mais tarde em função de se dedicar demais a ajudar as pessoas.
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NATUREZA OCULTA

BIOTIPOS FACIAIS5

BIOTIPO 
DEIRAMA

Características
Estrutura
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NATUREZA OCULTA

BIOTIPOS FACIAIS5

BIOTIPO 
OGOF

Características
Estrutura

 Pense em uma chama num mato seco. Assim é a natureza do biotipo 
Fogo. Quando inicia um projeto, age feito um rolo compressor, às vezes, 
passando por cima de regras burras e hierarquias ineficientes, ou seja, 
queimando tudo aquilo que vê pela frente. É excelente para entregar coisas 
aceleradamente, mas, como dito, terá que lidar com as chamuscadas que dá 
nas pessoas ao longo da trajetória.
 Cabeça quente e acelerada, mesmo que aparentemente não 
demonstre. Terá mil ideias na cabeça o tempo todo, mas nem todas serão boas, 
exatamente porque a velocidade não lhe dá tempo para amadurecer o fruto 
(ideia) e ela acabará vindo sem ter considerado todas as possibilidades.
 Até pode ensinar as pessoas, mas se elas forem lentas e/ou teimosas, 
sentir-se-á impaciente ao extremo e mesmo que não demonstre com palavras, 
sua face o fará. Aí estará a sua dificuldade em delegar, pois não confiará que os 
outros façam como ele faria.
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 Imagine uma montanha, passiva, olhando para o horizonte de forma 
contemplativa. Assim é o biotipo Terra, pois embora pareça aparentemente 
uma pessoa de pensamento lento, não se engane, pois seu jeito pacato e 
bonachão esconde uma pessoa ativa mentalmente. Ele se posiciona mais tarde 
porque gosta de ter tempo para pensar nas coisas. Quando falar será bastante 
assertivo.
 Extremamente auto-exigente, cobrará muito de si e dos outros, 
podendo ter «a mão pesada», às vezes, na condução das pessoas. De natureza 
reservada, mesmo que seja extrovertido, terá apenas meia dúzia de pessoas 
com quem divide a sua intimidade.
 Não tem baixa estima, mas uma auto-exigência tão elevada que nunca 
estará satisfeito, o que poderá causar sobrecarga emocional por não conseguir 
se validar adequadamente, assim como facilmente faz com os outros, quando 
necessário.
 

NATUREZA OCULTA

BIOTIPOS FACIAIS5

BIOTIPO 
ERRAT

Características
Estrutura
Case
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 Pense em um machado, cortando de forma seca e direta a madeira. 
Bom, se imaginou bem a cena, então saberá como é o biotipo Metal. Ele é franco 
ao extremo, mas não se engane, pois ele não discute pessoas, mas sim, 
assuntos. Em outras palavras, mesmo que grite e se altere em uma discussão, 
estará descarregando a sua energia para defender suas ideias e não brigando 
com as pessoas. Por isso é mal compreendido, pois as pessoas levam para o lado 
pessoal o que para ele não é, tanto, que após a discussão convida a todos para 
um café, naturalmente, como se nada tivesse acontecido.
 Líder nato, conduz as pessoas racionalmente, mas terá que se cuidar 
por causa da sua franqueza extrema, pois ela poderá gerar rebeliões de tempos 
em tempos.
 
 

NATUREZA OCULTA

BIOTIPOS FACIAIS5

BIOTIPO 
TALME

Características
Estrutura
Case
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 Imaginemos juntos um riacho descendo a montanha. Ao encontrar um 
buraco o encherá e ele transbordará, dando sequência ao curso do riacho que 
sempre contornará todos os obstáculos de forma criativa e subsequente. Ficou 
fácil, né?
 O biotipo Água segue o mesmo raciocínio, sendo alguém de excelentes 
ideias e muita resiliência, pois para ele não importará que os gatos sejam azuis 
ou verdes, mas sim, se caçam ratos de forma eficiente. Com uma personalidade 
maleável e adaptável, pode ter dificuldades para ficar em silêncio numa 
reunião, se colocando mesmo sem ser solicitado, dando-lhe um ar de 
oportunista e fazendo com que as pessoas fique apreensivas neste aspecto.
 Pode vencer cedo na vida e ter negócios bem adaptados às multiplas 
realidades do mercado. 
 
 

NATUREZA OCULTA

BIOTIPOS FACIAIS5

BIOTIPO 
GUAÁ

Características
Estrutura
Case
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NATUREZA OCULTA

BIOTIPOS FACIAIS5

 Lembre-se das principais característica de cada um dos biotipos e 
saberá identificar os aspectos mais importantes da personalidade das pessoas. 
Com esta informação prévia, basta falar com cada biotipo da maneira com que 
ele mais se afiniza, ou seja:

- Madeira - Valide seu aspecto social e ajude-o no seu excesso de tarefas.

- Fogo - Nunca seja nem lento demais e nem rápido demais em sua fala. Ignore 
sua cabeça quente e foque em se adaptar, quando possível às ideias dele.

- Terra - Jamais sobre respostas rápidas dele e nunca traia a sua confiança em 
algo particular que ele tenha dividido com você, pois será uma vez só. 

- Metal - Não melindre, pois o foco dele é o assunto e não você. Aprenda a ser 
direto como ele é sua comunicação será eficiente com este biotipo.

- Água - Aproveite suas excelentes ideias e amplie a sua mente para não irritá-
lo com ideias travadas e rígidas. Pense como ele e aprenderá muito.



Fim da aula 3
Últimos comentários pertinentes a aula

 O objetivo desta aula é apresentar o formado original de análise, de 
onde este método nasceu para se tornar o Método LCB Análise de Perfil, com 
195 páginas de conteúdo técnico ministrado no EAD Oficial. Aqui, 
historicamente, você aprenderá a fixar as principais características de cada 
uma das 5 Linguagens Faciais para amanhã, aprender a identificar cada uma 
das faces. Por isso, esteja presente na aula de amanhã, ok?

 Que o nosso máximo seja apenas o começo.

 Mentor Wandy Rocha
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O Livro apostila começa lá na frente...


