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Quem sou.

I

Sou psicóloga Clínica e da

Saúde, trabalho tendo por

base a Terapia Cognitiva,

Comportamental e

Integrativa. Membro efetivo

da Ordem dos Psicólogos

Portugueses (Cédula

profissional nº 24910)

Ser Psicóloga, tem sido, não apenas um sonho profissional

como uma grande fonte de gratificação. Poder dar um pouco

de mim ao outro e contribuir para a melhoria do seu bem-

estar, autoestima, relações (consigo e com os outros) tem sido,

ao longo do tempo, uma experiência bastante enriquecedora.

O meu principal objetivo é, e sempre será, em conjunto com a

pessoa que se encontra à minha frente, trabalhar para a sua

evolução e melhoria, tendo em conta os seus próprios

objetivos de vida.

Sou a Sara. Psicóloga.
Humana. Mulher. Filha.
Tutora. Divertida. Curiosa.
Exigente.  Apaixonada pelo
ser humano, pela natureza
e pela vida.



O PORQUÊ DESTE WORKBOOK E O 
QUE VAI ENCONTRAR NESTAS PÁGINAS.

Se está a ler este e-book, é porque está neste momento à procura
de uma forma de aprender a gostar mais de si. 

Quer seja uma pessoa que normalmente tem uma autoestima
saudável e que ocasionalmente tem momentos de insegurança e
dúvida, ou uma pessoa tão autocrítica que tem dificuldade em ver
algo positivo em si próprio/a, ou algo no meio, este e-book pode
ser útil para si.

Existem nestas páginas um conjunto de exercícios que têm como
objetivo dar-lhe a conhecer o conceito de autoestima e aprender
formas de melhorar a forma como se vê.

Como qualquer outra capacidade, leva tempo e prática regular
até alcançar os seus objetivos e mudar a forma como se sente.
Mas este, pode ser o primeiro passo de uma caminhada positiva
em direção ao amor incondicional por si mesmo/a.

Para tirar o melhor proveito destes exercícios, peço-lhe que os faça
por ordem, com calma, e tire tempo para refletir sobre eles. 
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 "Quem sou eu?" 
O autoconceito é a perceção que tem de si
próprio/a. Este conceito é definido por várias
facetas, como a aparência, habilidades, 
 capacidades, características psicológicas, 
 capacidades de relação interpessoal e social, 
 características morais... 

É o conjunto de características que utiliza para se
descrever, ou seja, reflete a visão que tem sobre si
próprio/a. O autoconceito refere-se a um conjunto
de características que são utilizadas para definir a
sua individualidade, assim como, para estabelecer
as diferenças entre si e o outro. 

É constituído por um conjunto de crenças sobre si
próprio/a, correspondendo a uma componente
descritiva.

AUTOCONCEITO

01.01. Conceitos Importantes
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A autoestima é o sentimento que tem
relativamente à distância existente entre o seu
autoconceito e o seu "eu" ideal. 

Diz respeito à comparação entre o que é e o que
deseja ser. A sua autoestima refere-se à forma
como se sente relativamente a essa distância. 

Quanto menor for a distância entre a sua
realidade e os seu desejos, maior é a sua
autoestima. 

A autoestima é o aspeto avaliativo da visão que
tem de si, do seu próprio valor e competências. É
a dimensão que avalia o autoconceito: "em que
medida avalio as minhas características e
competências, e quanto satisfeito ou insatisfeito
me sinto em relação a como eu sou?"
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AUTOESTIMA

 "Gos to d e mim como sou? " 



A autoestima é um determinante de bem-estar.
Esta é uma componente psicológica
importante no desenvolvimento do ser
humano. Para que o desenvolvimento seja
saudável, é necessário:

A autoestima não é algo que nasce com a
pessoa, mas sim, algo que se constrói e
consolida ao longo do tempo, através das
relações com os outros. Uma autoestima
elevada é relevante para o equilíbrio da vida
pessoal, profissional e social. 

É importante acrescentar que, por vezes, existe
alguma confusão entre o que é o autoconceito
e a autoestima, pois estes conceitos estão
intimamente relacionados. O autoconceito e a
autoestima são duas dimensões relacionadas, a
cognitiva (autoconceito) e a afetiva
(autoestima).
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- equilíbrio emocional e cognitivo, 

- boa saúde mental,

- relações sociais satisfatórias,

- uma autoestima positiva.



AUTOCONCEITO: QUAIS SÃO AS MINHAS CARACTERÍSTICAS?

AUTOESTIMA: O QUE GOSTO EM MIM?

QUALIDADES DEFEITOS
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A V A L I A R  A  A U T O E S T I M A
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De forma geral, estou satisfeito(a) comigo
mesmo(a).

No geral, sinto-me satisfeito(a) quando
penso nas minhas características.

Sinto-me orgulhoso(a) do meu percurso de
vida.

Tendo a concordar com os elogios que me
fazem.

Sinto orgulho na pessoa que sou.

Sinto que sou uma pessoa com quem os
outros gostam de estar.

Sinto que sou uma pessoa com valor.

Acredito que sou a pessoa que desejei ser .

É-me confortável estar comigo mesmo(a). 

NÃOSIM

02.02. Avaliação da Autoestima
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03.03.
Aumentar a Autoestima com

Exercícios Práticos
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1. Autoestima ideal

2. Diálogo Interno Positivo

4. Desenvolver a Autocompaixão

6. Diário de Gratidão

3. Praticar o Relaxamento

5. Defina os seus valores
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Exercício 1.Exercício 1.
 

Escreva uma lista respondendo à seguinte pergunta: 
 

O que é que eu faria, ou o que seria diferente, 
se tivesse a autoestima ideal?
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Diálogo Interno Positivo

Exercício 2.Exercício 2.

A baixa autoestima  surge muitas vezes no
seguimento da história negativa que conta
sobre si mesmo/a. E a sua mente, acredita
nessa história. A história que conta sobre
si,  faz também com que esteja mais
atento/a a informações que reforcem essas
mesmas ideias. Portanto, cada vez que diz
a si próprio/a:

 
"Sou inútil"

"Sou fraco/a"
"Sou feio/a"

"Ninguém gosta de mim"
.. .
 

A sua mente vai acreditar nisso. E esses
pensamentos começam a fazer parte de
quem é, do seu autoconceito.

O objetivo do próximo exercício é promover
o autoconhecimento para que possa
desenvolver consciência do seu diálogo
interno e o possa substituir por um mais
positivo e realista.
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Existem algumas crenças que podem estar a
afetar a sua autoestima:

 
"o ser humano deve ser perfeito"

 
"não sou bom/boa o suficiente, nem habilidoso/a

ou inteligente o suficiente, . . ."
 

"não posso mostrar as minhas emoções"
 

"não posso perdoar os meus erros"
 

"se eles virem o quão mau/má eu sou, vão me
rejeitar"

 



Responda à questão: Em momentos difíceis qual
é a sua maior crítica a si próprio/a? ("nunca faço

nada bem", por exemplo)
 
 
 
 

Agora, questione esses pensamentos com base
nas seguintes questões:

 
Que evidências tenho para apoiar este

pensamento? Que provas tenho que isto é
verdade?

 
 

Que evidências tenho contra este pensamento?
Que provas tenho que isto é mentira?

 
 

O que é que que diria a alguém próximo na
mesma situação? Criticava-o da mesma forma?

Porque não?
 
 
 

Perante a análise, qual poderá ser o
pensamento alternativo mais justo para mim?
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NOTAS:

O objetivo deste exercício é promover o
relaxamento através da respiração profunda através
do diafragma, 

Consiste na realização de várias respirações, lentas
e profundas, focando a sua atenção completamente
na respiração e movimentos respiratórios.

É uma técnica muito útil  na gestão emocional,
nomeadamente na diminuição da agitação e
ansiedade. No entanto, exige algum treino para que
aprenda a realiza-la e possa tirar todos os
benefícios.

Pode usar esta técnica em qualquer momento,
mesmo quando não estiver ansioso/a ou
stressado/a.
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Praticar o Relaxamento

Exercício 3.Exercício 3.



1.  Sente-se num sítio calmo e confortável.

2.  Coloque uma mão sobre o seu umbigo e outra em
cima do peito.

3.  Comece por, tranquilamente, prestar atenção à
sua respiração. Aperceba-se da entrada e saída de
ar. À medida que respira, note como o ar se desloca
nos seus pulmões, subindo e descendo. Sinta o seu
diafragma a mover-se à medida que respira. Note
apenas a sua respiração e experimente diferentes
ritmos: respire um pouco mais depressa ou um
pouco mais devagar e sinta as diferenças que esses
ritmos provocam no seu corpo.

4. Agora comece a respirar lentamente. À medida
que o faz, repare na sensação do ar a entrar e a sair.

5.  Agora, lentamente, faça uma inspiração lenta e
prolongada pelo nariz durante 4 segundos, e
retenha o ar nos seus pulmões 4 segundos. Lembre-
se que, ao inspirar,  deve sentir o diafragma a mover-
se, não o peito. 

6.  Expire pela boca enquanto traz a ideia de calma à
sua mente. No final,  sustenha contando até quatro.

7. Inspire firme e lentamente outra vez pelo nariz.
Retenha. Expire pela boca, uma vez mais repetindo
para si mesmo a ideia de calma.

Feche os olhos, se preferir.
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Praticar o Relaxamento



Ao procurar a felicidade nos outros, ou no exterior
em geral, facilmente se apercebe que estes

comportamentos apenas são satisfatórios a curto
prazo.

 
Alguns desses comportamentos mais comuns são: a

alimentação compulsiva ou exagerada, compras
impulsivas, festas e consumos excessivos e

descontrolados, trabalhar demais... de forma a
“tapar” o buraco emocional e sentir uma felicidade

momentânea.
 

Se, ao invés disso, procurar a felicidade e
contentamento no interior, sem depender de fontes
externas de felicidade, terá uma fonte de felicidade

muito mais confiável. 
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Nã
o esquecerNã
o esquecer

2. VOU PERDOAR-ME PELOS ERROS
PASSADOS

1. FALHAR NÃO É RAZÃO PARA ME
JULGAR

3. COMPROMETO-ME COMIGO PRÓPRIO

4. CONTO COMIGO NOS MOMENTOS
DIFÍCEIS, E ACOLHO A MINHA DOR.
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é a capacidade de ser um aliado interno em vez
de um inimigo interno. É a capacidade de, em
vez se ser autocrítico/a, ser compreensivo/a,
carinhoso/a e meigo/a consigo próprio/a.

Autocompaixão envolve tratar-se da mesma
forma como trataria um amigo em dificuldades,
mesmo que o seu amigo tenha cometido um
erro, esteja a sentir-se inadequado ou que
esteja apenas a enfrentar um desafio difícil  na
vida.
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Desenvolver a Autocompaixão: 
Carta Compassiva

Exercício 4.Exercício 4.

A nossa cultura ensina-nos
a sermos gentis com os
nossos amigos, familiares e
colegas que estão a passar
por dificuldades. Mas
 quando se trata de nós
mesmos, não é assim tão
natural fazê-lo.

A autocompaixão é uma
prática na qual pode
aprender a ser um bom
amigo/a para si mesmo/a
quando mais precisar.

A autocompaixão
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Pode estimular a sua voz compassiva ao
escrever uma carta para si mesmo/a.

 
Sempre que tiver dificuldades, e tiver
sentimentos de inadequação, ou quiser ajuda
para se motivar a fazer uma mudança que
está a causar desconforto e medo do futuro,
ou até quando sentir que necessita de se
conectar consigo próprio/a, pode fazer este
exercício.

Pode escrever a carta de três formas:

1.  Pense num amigo imaginário que é
incondicionalmente inteligente, amoroso e
compassivo e escreva uma carta para si
segundo a perspetiva do seu amigo. O que
lhe diria ele num momento difícil? 

2.  Escreva uma carta como se falasse com um
amigo muito querido que estivesse com as
mesmas preocupações com que está agora.

3.  Escreva uma carta enviada pela sua versão
compassiva para a sua versão mais crítica.

Depois de escrever a carta, pode guardá-la
por algum tempo e, então, lê-la mais tarde,
Deixe que as palavras lhe tragam a calma e o
conforto, quando mais precisar.
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Defina os seus valores

Exercício 5.Exercício 5.

Os valores são os princípios que regem a
nossa vida. Uma das razões pela qual as
pessoas se sentem cansadas, tristes e
abatidas, é pelo facto de não viverem em
consonância com os valores com que se
identificam.

Estes sentimentos surgem porque a
pessoa não está a respeitar a sua
"essência", pelo contrário, está a ir contra
a sua própria visão da vida e do mundo.

O objetivo deste exercício é identificar
quais os seus valores pessoais, de forma a
ganhar mais consciência e a refletir sobre
o que pode estar a gerar emoções
negativas e uma baixa autoestima. E o que
pode mudar na sua vida para mudar a
forma como se sente.



Forma Física
Empatia
Higiene

Compromisso
Sinceridade

Prazer
Hospitalidade
Proatividade

Pureza
Segurança

Intensidade
Espontaneidade
Perfecionismo

Rotina
Mudança

Amor
Felicidade

Estiabilidade Finaceira
Gratidão

Trabalho de Equipa
Liberdade

Abundância
Disciplina

Fama
Cordialidade
Flexibilidade

Clareza
Energia

Compaixão
Experiência

Aprendizagem
Satisfação

Humor
Partilha

LISTA DE VALORES

Honestidade
Amizade 

Alegria
Integridade

Luxo
Disponibilidade

Benevolência
Audácia

Cooperação
Educação

Curiosidade
Apreciação

Assertividade
Concentração
Congruência
Popularidade
Sensibilidade
Criatividade
Ingenuidade

Proteção
Visão

Religiosidade
Respeito
Desafio
Poder

Paz Interior
Aventura

Beleza
Justiça

Sucesso
Satisfação

Consistência
Discrição

Dinamismo

Simplicidade
Inteligência
Vitalidade

Força
Simpatia

Excelência
Reputação

Reconhecimento
Harmonia

Perdão
Confiança

Independência
Frontalidade
Divertimento

Calma
Coragem
Ambição

Foco
Entusiasmo

Gentileza
Crescimento

Sacrifício
Autocontrolo

Entendimento
Profissionalismo

Mente Aberta
Otimismo

Organização
Persistência
Entreajuda

Estatuto
Aceitação

Humildade
Tolerância
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1- Identifique 8 valores da página anterior com os quais

se identifica mais
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Coloque-os por ordem de importância
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Questione-se "Estou a aplicar estes valores no meu
dia-a-dia ou o meu dia-a-dia está a entrar em conflito

com estes valores?"
 
 

4- Para cada um deles indique ações que pode começar
(ou continuar) a ter para os respeitar diariamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5- Leia esta lista todos os dias de manhã.
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Nos próximos 10 dias, antes de dormir escreva
sobre as coisas pelas quais se sente grato/a.

Este diário melhora a autoestima, estimulando a
sua mente a pensar sobre as coisas positivas, em
vez de se focar nas negativas.

Não se apresse a escrever a primeira coisa que
surgir na sua mente. Tire tempo para pensar
realmente sobre o que é que o/a faz feliz e sentir-se
grato/a.

Dica:

Descrever em detalhe pode ajudar. Posso sentir-me
grato/a por um amigo, mas porquê exatamente? Só
por ser meu amigo? Ou pelo apoio que me dá, pelo
sentimento de segurança.. .?
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Diário de Gratidão

Exercício 6.Exercício 6.

Pode pensar em t o das as co isas que
gos taria de mudar ,  mas porque não ,  p ensar
naque las pe l as quais es tá rea lmen t e  f e l iz?

 



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Hoje sinto-me grato/a por...
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A jornada para aumentar a autoestima, pode não ser fácil.
Todos os exercícios presentes neste workbook, são
realmente eficazes, mas não irão promover mudanças
instantâneas. Para manter uma autoestima positiva, terá
um desafio diário de contrariar algumas das suas crenças,
rotinas e automatismos. 

Mas a recompensa é estimulante. E se a recompensa for
uma melhor autoestima, melhores relações, consigo e
com os outros, uma melhor gestão emocional, mais saúde
e bem-estar, vale a pena. 

Lembre-se, também, que vive numa sociedade em que é
mais fácil criticar do que elogiar, em que é bombardeado
com mensagens de que “não é suficiente” ou de que
“poderia ser melhor”, e onde existem pessoas com vidas
(aparentemente) perfeitas.

Lembre-se que: é um ser maravilhoso, com as suas
qualidades e defeitos como qualquer outra pessoa, e que
até hoje sobreviveu a 100% dos seus dias maus e continua
na luta! 

Se ainda não é capaz de acreditar em si, continue a treinar
a sua mente. Procure ajuda se sentir que não está a
conseguir atingir esse objetivo sozinho. Somos um
produto em constante evolução, e por vezes, demora
algum tempo até encontrarmos o caminho certo. 

ConclusãoConclusão
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