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Programa de Integração 

“Só se aprende a fazer fazendo e só fazendo se sabe do quanto se é capaz” 

 

TEXTO REFORMULADO EM MARÇO DE 2016 E ADAPTADO EM NOVEMBRO DE 2021 PARA 

MODALIDADE A DISTÂNCIA     
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AUTOCONHECIMENTO E VALORES 

“O autoconhecimento é o começo da sabedoria, em cuja tranquilidade e silêncio 

encontra o Imensurável. ” (Jiddu Krishnamurti) 

 O que é autoconhecimento? 

É provável que o termo autoconhecimento tenha surgido da tradução do termo em inglês, 

”selfknowledge”, contudo no inglês o termo ”self” além de significar “eu”, também se refere 

ao conceito de “ algo que se faz sozinho”, como na palavra ”self-service”. Se no inglês já 

temos algumas possibilidades de interpretação, elas aumentam ainda mais quando o termo 

é traduzido para o português. ”Self” é traduzido como “auto” e traz por exemplo a ideia de 

“automático”, ou “natural” como nas palavras “autodefesa” ou “autoimune”. 

Segundo a psicologia, o autoconhecimento significa o conhecimento de um indivíduo sobre 

si mesmo. A prática de se conhecer melhor faz com que uma pessoa tenha controle sobre 

suas emoções, independentemente de serem positivas ou não. Tal controle emocional 

provocado pelo autoconhecimento pode evitar sentimentos de baixa autoestima, inquietude, 

frustração, ansiedade, instabilidade emocional e outros, atuando como importante exercício 

de bem-estar e ocasionando resoluções produtivas e conscientes acerca de seus variados 

problemas. 

Toda pessoa possui o refúgio dos seus recursos pessoais, mas esse pode ser acionado de 

forma a não se desgastar se houver o controle das emoções ou ainda ser utilizado de forma 

a obter futura recomposição. Ela também consegue permanecer equilibrada em casos de 

fatores externos como críticas, perda de emprego, término de relacionamento e outros que 

vulneram o emocional. O conhecimento de si próprio não dá prioridade a opiniões ou 

respostas e sim estimula seus fatores positivos a detectar os negativos a fim de modificá-los 

favoravelmente. 

Pode-se buscar o autoconhecimento a partir da detecção dos defeitos e qualidades, sendo 

esses externos (corporais) e internos (emocionais). O equilíbrio entre os fatores internos e 

externos deve ser buscado para que não haja espaço para manipulação e fragilidade. 

Também pode haver reflexão de vida, analisando o comportamento obtido até então e as 

atitudes tomadas para que se consiga detectar maus atos e comportamentos, a fim de que 

não mais ocorram. 
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Três erros clássicos na interpretação do significado de 

autoconhecimento: 

1 - “Autoconhecimento é sinônimo de conhecimento automático! ” – Como quem diz: “vou 

vivendo, fazendo minhas posturas de yoga e um dia eu esbarro comigo mesmo. ”  O 

conhecimento do “eu” é um projeto de vida, não é por acaso ou automático. 

2 - “Autoconhecimento se resolve sozinho, em outras palavras, eu sou meu próprio guru” – 

parece razoável que não seja necessário ninguém de fora para me contar quem sou eu, 

mas, quando paramos para pensar, essa não é a nossa experiência. O “sujeito” é 

exatamente o que não pode ser experienciado por nós. Quem pode ver os próprios olhos? 

Posso ver muitas partes externas do meu corpo, mas para saber a cor dos meus olhos 

preciso de um espelho, um agente externo. 

3 - “Autoconhecimento é isolamento, pensar só em si, em outras palavras, um objetivo 

egoísta! ” – O significado de autoconhecimento é o conhecimento da realidade que 

permeia o indivíduo e todo o universo, é o que exatamente tira a pessoa da sua 

individualidade egoísta e reestabelece os papéis sociais de forma adequada e harmoniosa 

com o todo. 

 Por que ter autoconhecimento é importante? 

O autoconhecimento é fundamental para desenvolver o amor por si mesmo e fortalecer a 

autoestima. É muito difícil alguém se conhecer interiormente quando a busca está sempre 

no externo. Buscam cuidar da pele, mudar o corte do cabelo, comprar roupas, carros, 

eliminar alguns quilinhos, mas quase sempre esquecem que o caminho deve ser o contrário, 

de dentro para fora. 

Quando uma pessoa 

está bem com ela 

mesma você percebe 

isso não pela roupa que 

está usando, ou o carro 

que está dirigindo, mas 

pelo brilho em seu olhar, 

o sorriso em seu rosto, a paz em seu espírito. Como alguém que dorme mal toda noite 

pode sentir paz? Como alguém que está constantemente se criticando, se culpando, se 

achando errada, pode se amar? O que faz com que algumas pessoas sejam mais seguras 

de si, mais estáveis emocionalmente enquanto outras se perdem, se desesperam quando 

algo acontece? O diferencial entre elas é o autoconhecimento. 

O quanto você se conhece? Muito? Pouco? A maior parte das pessoas acredita que se 

conhece, mas na verdade se conhece muito pouco. Você ama alguém, confia em alguém 

que pouco conhece? Geralmente amamos e confiamos apenas em quem conhecemos 

muito! E se você não se conhece como quer acreditar mais em sua própria capacidade? 

Como quer ir em busca de seus sonhos se não acredita ser capaz? E por que não acredita 

ser capaz? Porque não sabe quem você é. 
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Ter autoconhecimento e amar-se é condição básica para elevar a autoestima. É importante 

identificar os fatores que estão lhe impedindo de elevar sua autoestima. A autoestima oscila 

de acordo com as situações e principalmente em como nos sentimos em relação a cada uma 

delas. 

Podemos perceber que a autoestima está baixa 

quando desenvolvemos algumas características 

como: insegurança, inadequação, 

perfeccionismo, dúvidas constantes, incerteza 

do que se é, sentimento vago de não ser capaz, 

de não conseguir realizar nada, não se 

permitindo errar e com muita necessidade de 

agradar, ser aprovada, reconhecida pelo que faz 

e nem sempre pelo que é. 

Se você identificou algumas dessas 

características, pode ser que esteja precisando 

aumentar seu autoconhecimento para assim 

elevar sua autoestima. 

 Como está seu autoconhecimento? 

Se quiser começar a saber, poderá fazer o seguinte exercício: 

Escreva dez coisas que você gosta em si mesmo. 

Depois escreva dez coisas que você não gosta em si mesmo ou que gostaria de mudar. 

Qual lista foi mais fácil de completar? 

A maioria das pessoas sente mais facilidade em identificar as coisas negativas. Aprendemos 

que dizer aquilo que gostamos em nós mesmas poderá ser rotulado de presunção, 

esnobismo, egocentrismo. Nada disso! Para aumentar o autoconhecimento é preciso ter 

consciência de quem se é de verdade, avaliando os pontos positivos tanto quanto os 

negativos, pois só assim será capaz de mudar aquilo que lhe incomoda ou lhe faz sofrer e 

valorizar o que tem de bom e que geralmente mergulhada em tantas críticas e cobranças, 

acaba por esquecer. 
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Continue o exercício: Observe as listas. Coloque um “i” nas características internas, ou seja, 

que dependam apenas de você reconhecê-las. E um “e” nas características externas, que 

dependam da opinião de outras pessoas. Ao fazer o sinal (i ou e), o que você percebe? Há 

um equilíbrio entre eles ou você tende mais para um lado? Se você tem mais características 

externas ficará mais vulnerável à opinião dos outros e assim, mais facilmente manipulável. 

Dependerá cada vez mais de aprovação, mas infelizmente nunca da sua própria. Isso quer 

dizer que toda vez que algo que dependa no mundo externo ou de outras pessoas não 

correspondam a sua expectativa, você se sentirá frustrada e sua autoestima tenderá a 

baixar. Por exemplo, quando você perde o emprego, quando recebe uma crítica, quando 

alguém se distancia de você. Tudo isso pode baixar sua autoestima e se sentirá incapaz de 

continuar e desistirá no meio do caminho. Abandona assim seus sonhos, seus objetivos. 

 

Para aumentar o autoconhecimento é preciso ter consciência de quem se é de verdade, 

avaliando os pontos positivos tanto quanto os negativos. O importante é desenvolver a 

capacidade e ter a consciência de saber que o que faz é o reflexo de quem você é. Ao 

reconhecer seus pontos negativos, poderá mudar um por um. E reconhecendo seus pontos 

positivos se sentirá mais confiante em sua capacidade de conseguir o que deseja! E ainda 

que não lhe aprovem, você terá autoconhecimento suficiente para você mesmo se aprovar e 

principalmente se amar! 
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O que são valores? 

Valores são um conjunto de crenças que nos guiam 

em nossas escolhas e decisões. Quando agimos de 

acordo com os nossos valores nos sentimos mais 

felizes e satisfeitos, enquanto quando eles são 

violados nos sentimos incompletos. Os valores 

transcendem ações e situações pontuais e tendem 

a ser relevantes em todos os contextos - apesar de 

poderem se manifestar de formas diferentes, de 

acordo com normas e atitudes específicas. Eles 

também funcionam como uma estrutura hierárquica: 

o que importa não é se temos ou não determinado 

valor, mas a importância relativa entre eles. 

Todos nós temos valores pessoais que nos acompanham ao longo 

da vida e determinam as nossas escolhas. 

Os valores podem mudar em certos períodos dependendo da 

situação e necessidade do indivíduo, mas o padrão é que sejam  

mais constantes. O importante é que através de um processo de  

 autoconhecimento, o indivíduo conheça seus valores. 
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O tempo todo nós temos que tomar decisões. 

Algumas decisões são pequenas e 

praticamente insignificantes, enquanto 

outras vão mudar as nossas vidas. O que 

não percebemos é que as decisões que 

tomamos sempre levam em conta os nossos 

valores pessoais, o que valorizamos mais. 

Na medida em que cada pessoa valoriza 

uma coisa, por serem diferentes umas das 

outras, as decisões serão evidentemente 

diferentes. 

É bem simples entender a noção de valor. 

Digamos que uma pessoa que se formou em 

psicologia ou direito tem em certo momento 

de sua vida duas opções: prestar um 

concurso público ou trabalhar como 

profissional liberal. Nada indica, de antemão, 

que um caminho é melhor do que o outro. Se 

uma pessoa opta por prestar um concurso 

público é porque tem certamente a estabilidade como um valor importante em sua vida. Ela 

deve pensar: “o que eu quero é saber quanto vou ganhar no final do mês, e também quero 

ter um contracheque para conseguir financiamento e, mais importante, quero dormir 

sabendo que a longo prazo terei um emprego”. Na medida em que um concurso público traz 

essas possibilidades, uma pessoa que tem o valor da estabilidade vai buscar a estabilidade 

de um concurso. 

Mas como vimos, nem todas as pessoas têm os mesmos valores. Uma pessoa que tem o 

valor da liberdade pode muito bem preferir a instabilidade de ser um profissional liberal. 

Engraçado como a própria palavra já diz – profissional liberal… um profissional com 

liberdade. A pessoa com o valor da liberdade pensa algo como: “o que eu quero é liberdade 

de tempo, poder viajar na época que quiser, poder tirar um dia de folga quando for 

necessário, não ter chefe… E, principalmente, contar com meus próprios esforços para ser 

bem-sucedida”. 

Se você tiver que escolher entre reconhecimento ou dinheiro, qual terá mais impacto para 

você? E entre estabilidade e reconhecimento? E entre ter mais dinheiro e menos 

estabilidade? Muitas pessoas confundem e escolhem pelo que é valorizado socialmente, 

quando o seu valor pessoal maior não é este tipo de reconhecimento. 

Não existe escolha que não seja baseada em valores, porque toda e qualquer escolha é a 

valorização de algo em detrimento de outra coisa! 

Há dois tipos de valores: os fins e os meios. Como você responderia, por exemplo, a 

pergunta: Quais as coisas que você dá mais valor? Você pode responder amor, família, 

dinheiro. Desses, o amor é o valor final que você está procurando; em outras palavras, o 

estado emocional que deseja. A família e o dinheiro são valores que servem como meios 

para você acionar o estado emocional que realmente deseja. 
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E se a pergunta fosse “o que a família lhe dá? ” A resposta poderia ser amor, segurança, 

felicidade. Então o que você busca é o amor, a segurança e a felicidade. O mesmo acontece 

com o dinheiro – o que o dinheiro realmente significa para você? Liberdade, segurança, 

poder. O dinheiro é um meio para alcançar um conjunto de valores mais profundos, um 

conjunto de emoções que deseja sentir. 

O desafio é que cada pessoa tenha conhecimento de cerca de 5 valores principais, ou seja, 

valores que são mais fortes e que vão nortear a sua vida, de forma hierarquizada – isso se 

consegue através do autoconhecimento. 

 Escola de Pais do Brasil, autoconhecimento e valores: 

Quando uma pessoa conhece seus valores, ela consegue buscar atividades alinhadas ao 

objeto de que gosta, como por exemplo, pertencer a Escola de Pais do Brasil. Responder 

algumas questões ajuda a perceber se há alinhamento entre seus valores e os da Escola de 

Pais do Brasil. 

1. Como o mundo funciona e como viver melhor nele? 

A ideia é investigar as principais transformações pelas quais o mundo tem atravessado e 

qual o impacto que isso tem na sua vida. O intuito é perceber como você responde às 

mudanças globais. 

2. O que eu tenho de melhor para oferecer a Escola de Pais do Brasil? 

Nem todo mundo tem facilidade para responder a esta pergunta que diz respeito aos 

talentos. Pedir ajuda de pessoas próximas pode trazer luz à questão. 

3. O que faço na Escola de Pais do Brasil me faz feliz? 

“Ajudar pais, futuros pais e agentes educadores a formar verdadeiros cidadãos” me 

energiza? 

4. Tenho trabalhado meus pontos fracos a fim de melhor contribuir para a Escola de 

Pais do Brasil? 

5. Qual a minha essência e onde me sinto uma pessoa melhor na Escola de Pais do 

Brasil? 

Esta pergunta diz respeito aos seus valores pessoais, missão, propósitos de vida estarem 

de acordo com os da Escola de Pais do Brasil. 

6. Estou no caminho certo? 

Investigar o momento presente é essencial. A trilha percorrida até agora “combina” com 

as respostas que você tem até agora? As atividades da Escola de Pais do Brasil nutrem 

ou sugam suas energias? 

7. Aonde quero chegar dentro da Escola de Pais do Brasil? 

Responder este questionamento em três dimensões do tempo: curto, médio e longo prazo. 
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8. Qual a minha visão de futuro para a Escola de Pais do Brasil? 

Você vê a Escola de Pais do Brasil com os óculos do otimismo ou pessimismo? O seu 

comportamento é de quem se coloca como vítima ou protagonista do futuro da Escola de 

Pais do Brasil? 

 

UM CONTO PARA REFLETIR – É CULPA DO PACIENTE, 

CLARO! 

- Você sabe, Maria, eu estou desolada. Adoro o Rafael, descobri que 

ele é o homem da minha vida, e agora o mundo desaba sobre nossas cabeças 

com esse maldito processo. Estou arrasada e com muito medo de que o meu 

Rafa vá para a cadeia... 

- Espera aí. Eu estou fora do assunto. Por que estão processando o Rafael? O que 

houve com seu trabalho na farmácia? 

- Ah, Maria! Uma loucura causada por pessoas ignorantes. O Rafael, como você 

sabe, adora fazer experiências com remédios. E não é que, há mais ou menos um mês, 

misturando certos sais com xarope ele acabou inventando um remédio sensacional 

para emagrecimento. A descoberta é extraordinária e, ainda há poucos dias, fomos 

comemorar essa invenção que vai levar o Rafa para as primeiras páginas dos jornais 

do mundo e, certamente, garantir-lhe um prêmio Nobel. E agora, com esses malditos 

a processarem-no, tudo pode desabar... estou inconsolada. 

- Mas calma. A verdade sempre vence. Explique-me, por que o processo? Os 

pacientes não emagreceram com o remédio? 

- Ah, isso é impossível saber. Todos os pacientes, logo após as primeiras 

colheradas do remédio, morreram e agora seus familiares querem processar o Rafa. É 

um absurdo, pois se morreram, como podem saber se o remédio fazia efeito ou não? 

- Deus meu! Quantos pacientes usaram o remédio? 

- Nove, ao todo. Um ainda ontem, estava em coma. Hoje já deve, como os outros, 

ter morrido. E não é que seus parentes, estúpidos, querem pôr a culpa no remédio? O 

Rafael é ótimo, o remédio excelente, os pacientes morreram apenas porque são maus 

pacientes. Culpa deles, é claro! 

 

PONTOS DE APRENDIZAGEM: 

1. Quais os valores que norteiam a namorada de Rafael? 

2. Qual o autoconhecimento que ela tem dela própria? 

3. Existem os que acreditam que são maravilhosos, tudo que faz é perfeito e que somente os 

outros é que não sabem aproveitar. 

 

 

 

 

 

 


