
AUTOCONHECIMENTO: UM CAMINHO 

PARA MUDANÇA DE VIDA 
 

O autoconhecimento possui um poder extraordinário para mudança de vida. O quanto você 

se conhece? O quanto sabe sobre como sua história influencia sua vida diariamente? Você 

tem certeza que está caminhando em busca da sua verdadeira felicidade? Por que esperar 

pela mudança de vida que tanto quer? 

 

Desde criança nos ensinam que sucesso é ter dinheiro. Que não dá para viver sem um 

grande amor. As mulheres aprendem a serem mães. Os homens aprendem que não podem 

chorar. A nossa luta diária, conquiste basicamente em provar para o mundo que não iremos 

fracassar. 

 

O que autoconhecimento tem haver com isso? 

 

A IMPORTÂNCIA DO AUTOCONHECIMENTO  

O autoconhecimento é que nos faz compreender quem somos, de onde viemos e para onde 

estamos indo ou gostaríamos de ir. É através dele que reconhecemos nossas virtudes e 

que podemos trabalhar nossos defeitos. 

 

A possibilidade de desenvolvimento pessoal através do conhecimento de si mesmo, vai 

além da construção de uma pessoa melhor.  

 

Inteligência emocional  

Uma pessoa que possui uma boa inteligência emocional é capaz de gerenciar bem seus 

sentimentos, seus impulsos e de lidar bem com suas emoções.  

 

Como fazer tudo isso sem se conhecer? 

 

Falar de sentimentos, impulsos e emoções é falar de comportamentos quase que 

instintivos. De algo que naturalmente não controlamos. Simplesmente sentimos, fazemos, 

manifestamos. 

 

Já disse Padre Fábio de Melo “Não jogue nada pela janela sem antes saber a razão.”  
 
Através do autoconhecimento é possível que conheçamos exatamente quais 

acontecimentos causam determinados sentimentos, quais situações geram tais impulsos e 

em que momentos perdemos o controle de nossas emoções, ou seja, através dele, 

descobrimos por que  jogamos algo pela janela. 

 



Ao reconhecer a razão, deixamos de ser indivíduos passivos, sendo capazes de ativamente 

escolher como gostaríamos de nos comportar, de ser e de viver. 

 

Relacionamentos interpessoais 

A qualidade de nossas relações refletem diretamente acerca de quem somos. Indivíduos 

que se conhecem bem conseguem identificar exatamente qual característica sua pode ser 

trabalhada para o desenvolvimento de relacionamentos de qualidade. 

 

Muitas vezes por meio da impressão que geramos nas pessoas avançamos no processo de 

autoconhecimento. Veremos isso um pouco mais adiante.  

 

O autoconhecimento permite que sejamos pessoas mais empáticas, altruístas e amigáveis.  

 

Profissão  

Seja você empregado, patrão ou autônomo a maneira como você se sente a respeito do 

seu trabalho, exerce grande influência sobre o mesmo.  

 

Segundo o pesquisador Fredy Machado em sua pesquisa para o livro “É possível se 

reinventar e integrar a vida pessoal e profissional”, 40% dos brasileiros estão infelizes no 

trabalho e 65% gostaria de mudar de emprego.  

 

É aqui que se destaca a importância do autoconhecimento. Ninguém melhor que nós 

mesmos para conhecer nosso potencial. Para saber o que suportar e reconhecer o 

momento certo para uma mudança de vida. 

 

Se você se encontra dentro desses 40% de indivíduos infelizes no trabalho está na hora de 

colocar em prática seus conhecimentos a seu respeito.  

 

Pode ser que seja necessário um esforço em prol de uma nova visão sobre o trabalho. 

Fechar os olhos para as dificuldades, e enxergar apenas as possibilidades. Renovando 

assim aquelas expectativas iniciais que mantinham sua alegria e sua produtividade. 

 

Em alguns casos, é necessário perceber que aquele tempo já chegou ao fim, e assim,  

encarar as novas possibilidades. 

 

Sonhos 

O poder do autoconhecimento em trazer clareza a respeito dos nossos sonhos, é uma de 

suas maiores contribuições para nossa mudança de vida. 

 



São diversos os fatores que influenciam nossos sonhos, desde a nossa criação, nossos 

familiares e amigos a mídia e as redes sociais. Sendo assim, é importante termos certeza 

de que os nossos desejos e metas são verdadeiramente nossos. 

 

Através da busca por quem nós somos e pelo que realmente nos faz feliz, nos tornamos 

capazes de traçar uma rota certeira para os nossos sonhos.  

 

Na procura pelos seus sonhos, se faça as seguintes perguntas: 

● Qual foi dia mais feliz da sua vida? 

● O que te move? 

● Se pudesse fazer algo pelo resto da vida, o que seria? 

● Quais momentos de sua vida você gostaria de reviver? 

● Se você tivesse 1 milhão de reais para gastar, no que investiria? 

● Você já viveu um momento que não queria que acabasse? Como foi? 

● Se só a sua opinião importasse, o que faria com a sua vida?  

 

Se nada na sua vida hoje está relacionado às respostas a estas perguntas, possivelmente 

você não está se movendo na rota de seus sonhos, no caminho da sua felicidade. Está na 

hora de uma mudança de vida. 

 

 
Figura 1: Photo by Noah Buscher on Unsplash 

OS PRIMEIROS PASSOS EM BUSCA DO 

AUTOCONHECIMENTO  

Autoconhecimento, mesmo quando é um processo orientado, é uma descoberta individual e 

pessoal. Explore o seu universo interior. 
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Introspecção  

A introspecção é um método pelo qual fazemos uma autoavaliação, checamos os nossos 

pensamentos, nossas ideias, analisamos nossas razões, nossas escolhas e nossos 

comportamentos.  

 

A conquista do autoconhecimento pela introspecção é fruto de um olhar crítico e cuidadoso 

para quem nós realmente somos. 

 

Uma boa maneira de realizá-la é pela prática da meditação ou através da escrita de um 

diário.  

 

Feedback 

Hal Elrod em seu livro “O Milagre da manhã”, relata sua experiência em buscar feedback, a 

qual o mesmo chama de o e-mail que mudou a sua vida. O autor afirma ter selecionado um 

grupo de pessoas e pedido através de um e-mail que elas dissessem como se sentiam a 

respeito dele, especialmente sobre as áreas onde ele deveria melhorar. O objetivo era obter 

uma avaliação precisa a respeito de quem ele era. 

 

Segundo Elrod, as respostas abriram os seus olhos sobre coisas a seu respeito que ele 

sozinho não seria capaz de enxergar e, por consequência, de mudar. 

 

Estar atento ao que os outros pensam sobre você faz parte do seu processo de 

autoconhecimento. Só porque não vemos nossas costas ao nos olharmos no espelho, não 

quer dizer que elas não nos pertençam. 

 

Análise 

Você descobriu que o seu maior medo é ter uma expectativa frustrada através da 

introspecção e recebeu feedback de pessoas dizendo que te consideram uma pessoa fria. 

 

Analise. É provável que você aja friamente como um instinto de proteção. Talvez seja por 

isso que você também não sonhe tão alto, faça poucos planos e seja uma pessoa de 

poucos amigos. 

 

Viu? Através da análise, podemos saber exatamente no que melhorar e que áreas 

requerem maiores esforços da nossa parte. A mudança de vida vem a partir do 

conhecimento do que precisa ser transformado. 



 

Comparação 

Se comparar a alguém é quase sempre prejudicial. Mas quando se trata de 

autoconhecimento, pode nos permitir avançar em busca da pessoa que queremos ser. 

 

Você conhece alguém que alcançou um objetivo que você almeja? O que esta pessoa fez? 

O que você tem feito? 

 

Temos muito a aprender com a trajetória de outras pessoas. Augusto Cury possui uma frase 

que diz o seguinte: “Uma pessoa inteligente aprende com os seus erros, uma pessoa sábia 

aprende com os erros dos outros”.  

 

Os acertos e em especial os erros de outras pessoas, podem nos guiar na busca por 

sermos melhores. 

 

 

Contexto 

A famosa frase de Jim Ronh “Você é a média das cincos pessoas com quem mais convive”, 

traduz perfeitamente como podemos nos conhecer melhor através do contexto em que 

estamos inseridos.  

 

Olhe ao seu redor e veja com quem mais anda e reflita sobre o que você pensa a respeito 

dessas pessoas e no que se assemelha a elas. 

 

Além das pessoas, toda a sua história e o ambiente em que você vive não só construiu 

quem você é, como diz muito a seu respeito.  

 

Dedique um tempo a prestar uma atenção especial a sua realidade externa, no quanto ela 

espelha sua vida e o que você gostaria que fosse diferente.  
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AUTOCONHECIMENTO, MUDANÇA DE VIDA E O 

VERDADEIRO SUCESSO   

 

 

Agora que você já sabe sobre como o autoconhecimento é importante e como desenvolvê-

lo, conquiste através dele uma mudança de vida que te permitirá encontrar o seu próprio 

sucesso. 

 

O verdadeiro sucesso é aquilo que te faz legitimamente feliz. Aquilo que gostaria de viver 

repetida vezes. O que te move. 

 

Olhe para você. Para quem você é. Em especial, para o que você não gosta em si mesmo. 

Autoconhecimento é um processo revigorante no fim, mas doloroso em seu decorrer. 

 

Coloque-se na posição da pessoa mais poderosa no mundo para fazer acontecer em sua 

vida todas as coisas. Assuma a responsabilidade sobre o que você se tornou e está se 

tornando.  

 

Identifique o seu sucesso e corra atrás dele. Seja ele abrir um grande negócio ou conseguir 

levar uma vida simples a beira mar. Casar-se, ter filhos, ou ser uma alma livre pelo mundo. 

Seguir um plano, ou viver sem planejar. 

 

Conheça-se, e experimente uma mudança de vida verdadeiramente transformadora.  
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