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 “A pior desgraça 

para nós é desdenharmos 

aquilo que somos”  

(Montaigne) 





AVALIE SUA AUTOESTIMA (PARTE I )  

 Fico ofendido(a) ao receber críticas. 

 Quando passo por períodos de estresse, minha 

saúde fica debilitado(a) e acabo doente. 

 Faço coisas contra a minha vontade para 

agradar aos outros e ser aceito no grupo 

 Costumo exagerar meus defeitos e minimizar 

minhas qualidades. 

 Ao conhecer alguém bem-sucedido, fico 

pensando: “Por que não sou assim?” 



ALGUNS QUESTIONAMENTOS.. .  
 O que é a autoestima? 

 Ter uma baixa autoestima significa o 

mesmo que estar deprimido? 

 Como a baixa autoestima pode repercutir 

nos ambientes nos quais eu estou inserido

(a)? 

 Como eu faço para melhorar a minha 

autoestima? 



Autoestima 

≠ 
Autoconceito 

≠ 
Autoimagem 



SINAIS DA BAIXA AUTOESTIMA 

 Inibição da expressão dos sentimentos por medo de não 

ser correspondidos; 

 Tristeza; 

 Insatisfação; 

 baixo astral  
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CAPACIDADE de... 
•  Confiar em si. •  Enfrentar os desafios. 

•  Expressar de forma adequada 
 para si e para os outros as 
 necessidades e desejos  próprios. 



•  Acreditar em valores e princípios e ter 
flexibilidade para modificá-los; 
•  Agir de acordo com o que considera justo, 
sem sentir  culpa; 
•  Viver o presente, não se preocupar 
excessivamente     com o futuro; 
•  Confiar em suas capacidades e solicitar 
ajuda quando  necessário; 
•     Evitar qualquer sentimento de superioridade 
ou  inferioridade. 



•  Se sentir valioso em seu círculo de amizades; 
•  em suas   relações amorosas e não temer 
romper relações  insatisfatórias; 
•  Não deixar-se manipular pelos outros.  
Busque  colaborar; 
•  Reconhecer e admitir ter emoções; 
•  Saber desfrutar de diversas atividades; 
•     Não carregar sentimentos de culpa. 



•  Tendência à autocrítica.  Necessidade de 
criticar. 
•  Sensibilidade às críticas. 
•  Indecisão. 
•  Necessidade de aceitação. 
•    Perfeccionismo.  Insatisfação. 
•  Sentimentos de culpa “tempestade em copo d
´água”. 
•  Irritação e hostilidade  “pavio curto”. 
•  Dificuldade para expressar os sentimentos. 
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•      Dificuldade para emitir opiniões, gostos e valores. 

•  Temer riscos. 

•  Dificuldade para manter “olho no olho”. 

•    Dificuldade nos relacionamentos amorosos.   

•  Tendência a vícios.   

•  Tendência a manter-se fora do peso ideal.  



AVALIE SUA AUTOESTIMA (PARTE II )  

 Sinto que não posso contar com meus amigos, porque nossa 

amizade é superficial. 

 Sou perfeccionista e exijo muito mais de mim mesmo que 

dos outros. 

 Relacionar-se com outras pessoas é uma tarefa árdua que 

exige um enorme esforço. 

 Antes de apresentar algum trabalho ou projeto sinto que 

vou fracassar. 

 Evito criar intimidade com outras pessoas. 



PR ES TE  A TE NÇÃ O  NA  S EGUI NTE  
F Ó R M U L A . . .  

Auto-estima = 

Autoconconceito 

+ 

Autoimagem 



DICAS IMPORTANTES PARA 
CONSTRUIR A SUA MOTIVAÇÃO: 
 Ter prazer naquilo que você faz; 

 Reconhecer e ser reconhecido(a) por seu valor e 
importância;  

 Superar-se, buscando novos desafios; 

 Ter bom humor sempre; 

 Elogiar e receber elogios. 



AVA L I E  S UA  AU TOE S TI MA  ( PA RTE  I I I )  

 Sinto-me inseguro(a) ao criar um desafio novo. 

 Culpo-me quando as coisas não saem conforme o 

planejado. 

 Quando meu sucesso é reconhecido, desconfio 

dos elogios. 

 Acho que pedir ajuda diante de um problema é 

sinal de fraqueza. 

 Antes de um compromisso social, tomo bebida 

alcoólica ou algum calmante para me sentir seguro. 



 Apxsar dx minha máquina dx xscrxvxr sxr um 
modxlo antigo, funciona bxm, com xxcxção dx uma txcla. Há 
42 txclas qux funcionam bxm, mxnos uma, x isso faz uma 
grandx difxrxnça. Às vxzxs, mx parxcx qux mxu grupo x 
como a minha máquina dx xscrxvxr, qux nxm todos os 
mxmbros xstão dxsxmpxnhando suas funçõxs como dxviam, 
qux txm um mxmbro achando qux sua ausxncia não fará 
falta... Vocx dirá: 
 --"Afinal, sou apxnas uma pxça sxm xxprxssão 
x, por isso, não farxi difxrxnça x falta à comunidadx." 
Xntrxtanto, para uma organização podxr progrxdir 
xficixntxmxntx, prxcisa da participação ativa x consxcutiva 
dx todos os sxus intxgrantxs. Na próxima vxz qux vocx 
pxnsar qux não prxcisam dx vocx, lxmbrx-sx da minha vxlha 
máquina dx xscrxvxr x diga a si mxsmo: 
--"Xu sou uma pxça importantx do grupo x os mxus amigos 
prxcisam dx mxus sxrviços!" 



A L G UNS  P A S SOS  P A R A  M E L HO R A R  A  A U TO E S T IMA  

  Identifique primeiramente  os pensamentos e as crenças 

negativas que foram construídos ao longo de sua vida (Exame do 

passado); 

 Comece a questionar tais crenças (as que não contribuem para 

uma vida harmoniosa devem ser extirpadas do dia a dia); 

 Ache um meio termo (evite pensamentos a exemplo de “tudo ou 

nada”); 

 Dê um sentido para a sua vida focando aspectos positivos para 

a mesma; 

 Comente sobre suas realizações positivas. 



CONCLUSÃO 

 Autoestima não é o mesmo que autoconceito ou 
autoimagem; 
 São inúmeros os fatores que interferem na nossa 
qualidade de vida; 
 Resgastar a autoestima deve ser um processo 
contínuo; 
 Em média, quanto tempo você tem dedicado a você 
e as tuas coisas além do trabalho? Você sente estar 
investindo em qualidade nestes momentos? 
 Como vai a sua autoestima hoje? Quais as 
prioridades que você pode eleger para melhorá-la? 



 Mesmo pessoas com poucos recursos, 

sem parceiros estáveis, subempregadas ou 

desempregadas podem ser exemplos de 

pessoas que conservam a sua autoestima, 

muitas vezes, à revelia das circunstâncias 

que lhes sobrevêm. 

 Seja parte do amor que por vezes você 

tanto busca no outro. 



VAMOS CORRIGIR 
NOSSO TESTE DE 

AUTOESTIMA 
AGORA? 



A todos vocês, pela atenção recebida, o meu muito obrigado e… 

 Ao amor… Sempre!! 

THIAGO DE ALMEIDA 

www.thiagodealmeida.com.br  
  


