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«Ontem fui visitar um centro de apoio a crianças e adultos deficientes mentais 
patrocinado pela seguradora. Fiquei realmente impressionado! Nunca tinha 
tomado consciência das condições em que viviam estas pessoas tão especiais. 
Alguns estavam a aprender a ler e a escrever, outros ensaiavam uma peça de 
teatro, vários criavam artigos de artesanato para vender nas feiras e um grupo 
fazia desporto. Mas também havia alguns que não conseguiam ficar sentados 
ou mesmo tomar as refeições sozinhos. E a pessoa que mais me impressionou 
nem sequer estava lá: contaram-me que uma menina tinha tido de ficar ontem 
em casa a tomar conta do pai, por este ter sofrido há meses um AVC (acidente 
vascular cerebral) e estar muito incapacitado, enquanto a mãe ia ao hospital 
para fazer quimioterapia…»1 As lágrimas rolavam pela face do Miguel. «Tenho 
tanta sorte! A minha família e eu somos saudáveis e a nossa vida é tão boa. Às 
vezes queixo-me do que nos faz falta e não valorizo tudo o que já temos. Quero 
ser uma pessoa muito melhor, quero dar mais e exigir menos! Vou começar por 
falar com a Cristina e com os meus filhos para aderirmos ao programa de 
apadrinhamento de uma criança especial nalguns fins de semana. Desta forma 
poderemos dar-lhe todo o amor que merece e enriquecer as nossas vidas com a 
sua presença!» Agora o Miguel já se sentia bem outra vez… 

Você também consegue transformar a sua vida pessoal se estiver aberto ao 
mundo à sua volta e ao seu próprio mundo interior. De facto, todos os dias você 
lida com situações que o podem ajudar a alterar a maneira como sente e pensa 
sobre si mesmo, contribuindo assim para mudar os comportamentos de uma 
forma sustentada. Mas se você se fechar ao seu mundo exterior e interior, corre 
o risco de ficar preso a um padrão rígido e desperdiçar todas as oportunidades 
para ter uma vida melhor. O seu futuro depende das escolhas que fizer no 
presente. Se você quiser, hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida! 

Por exemplo, a visita ao centro de apoio a crianças e adultos deficientes 
mentais permitiu ao Miguel reconhecer e valorizar mais o seu próprio bem-estar 
e sensibilizou-o para uma realidade muito diferente da sua. Só que enquanto 
outros teriam rapidamente esquecido esta experiência, o Miguel aproveitou-a 
para, em conjunto com a sua família, proporcionar melhores condições de vida 
a uma criança especial. E ao fazê-lo acabou por transformar a sua própria vida! 

Todos os dias a 
pessoa lida com 
situações que a 
podem ajudar a 
alterar a maneira 
como sente e 
pensa sobre si 
mesma, 
contribuindo assim 
para mudar os 
comportamentos 
de uma forma 
sustentada 
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MUDANÇA PESSOAL: ADAPTAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO 
Ninguém tem uma vida perfeita. Assim, é normal que você seja beneficiado 
por alguns recursos e competências próprias, como inteligência, bons amigos ou 
sentido de humor, mas que também seja prejudicado por alguns problemas de 
natureza pessoal ou profissional, como questões de saúde, dificuldades de 
relacionamento ou falta de dinheiro. E o que influencia o rumo da sua vida é 
precisamente a maneira como lida com estes fatores positivos e negativos. 

Se achar que a sua vida é sobretudo controlada por elementos externos, 
como o destino, o stress, as circunstâncias ou outras pessoas, tenderá a aceitar 
passivamente a sua situação e apenas fará as mudanças que lhe são impostas. 
Por exemplo, você pode considerar que é inevitável ganhar peso com a idade, 
pelo que continuará a comer desregradamente até ter problemas de saúde e o 
médico o obrigar a fazer dieta. Pelo contrário, se achar que a sua vida é 
sobretudo controlada por si próprio, procurará fazer ativamente as mudanças 
necessárias para melhorar a sua situação. Neste caso, você verificará o seu peso 
regularmente e adaptará a sua alimentação e atividade física ao longo do tempo 
para preservar a sua saúde. A sua perceção do controlo interno ou externo 
sobre a sua própria vida determina pois se você muda … ou é mudado! 

De uma forma voluntária ou forçada, a sua mudança implica sempre a 
alteração dos seus sentimentos, pensamentos e/ou comportamentos para 
poder assumir características de personalidade mais apropriadas às diferentes 
situações da sua vida. Por exemplo, para não ficar magoado com a rebeldia do 
seu filho adolescente, pode decidir adotar algum distanciamento emocional em 
relação a ele (novo sentimento), reconhecer que a necessidade de maior 
autonomia do filho é um passo importante para a sua emancipação futura (novo 
pensamento) e desenvolver uma comunicação mais aberta para negociar com 
ele os «limites aceitáveis» para a convivência familiar (novo comportamento). 
Alterando a sua própria postura na interação com o filho adolescente, você 
estará a criar assim boas condições para reforçar o relacionamento mútuo. 

Naturalmente, a sua mudança pode ser apenas contextual, envolvendo a 
adaptação de algumas características de personalidade às circunstâncias 
específicas em que se encontra. Por exemplo, por pressão dos seus amigos, você 
vence a timidez, convida uma colega simpática da empresa para jantar fora e 
esforça-se para manter uma conversa interessante e agradável. Contudo, de 
regresso ao ambiente de trabalho, você volta ao seu padrão habitualmente 
reservado e a relação com a colega acaba por esfriar… Numa adaptação, você 
altera pois os seus sentimentos, pensamentos e/ou comportamentos somente por 
um período limitado de tempo. Por outro lado, a sua mudança pode ser 
estrutural, envolvendo a transformação de algumas características de 
personalidade independentemente das circunstâncias em que se encontra. Por 
exemplo, se você tiver superado com sucesso a dependência da bebida para 
recuperar a sua relação familiar, poderá continuar a resistir à tentação de beber 
álcool, quer esteja em casa, quer esteja com amigos em eventos sociais. Numa 
transformação, você altera pois os seus sentimentos, pensamentos e/ou 
comportamentos de uma forma sustentada ao longo do tempo. 

E enquanto a adaptação pode ocorrer por vontade própria (controlo interno) 
ou por imposição alheia (controlo externo), impactando na sua personalidade 
adaptada, a transformação só pode ter lugar se você se quiser realmente 
mudar a si próprio (controlo interno) e impacta diretamente na sua 
personalidade natural (Tabela 15.1). 
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Na prática, perante a mesma situação, você tanto pode mudar através de uma 

adaptação como de uma transformação. Por exemplo, se você conduzir 
habitualmente muito depressa, já deve ter sido multado por excesso de 
velocidade e até pode ter sofrido alguns pequenos acidentes. Em consequência 
disso, pode agora passar a conduzir um pouco mais devagar na cidade e voltar a 
acelerar em demasia nas autoestradas (adaptação), ou passar a conduzir sempre 
de uma forma mais regrada por ter tomado consciência que o seu estilo de 
condução agressivo estava a por em risco a sua própria vida (transformação). O 
tipo de alteração dos seus sentimentos, pensamentos e comportamentos define 
pois a natureza da sua mudança. 

Porém, mesmo que você ajuste frequentemente a sua personalidade 
adaptada para lidar com os vários contextos da sua vida (adaptação), só muito 
raramente consegue eliminar fixações da sua personalidade natural 
(transformação). De facto, a superação de bloqueios inconscientes originados 
na sua infância requer de si um esforço de mudança bastante mais profundo e 
prolongado, baseado no reforço sustentado do controlo interno da sua vida. 
Mas se você se conseguir transformar a si próprio, passa a decidir o seu futuro! 

Tabela 15.1   Adaptação versus Transformação 

Adaptação Transformação 
• Adequação contextual dos sentimentos, 

pensamentos e/ou comportamentos às 
circunstâncias em que a pessoa se encontra, 
através da alteração da personalidade adaptada, 
por vontade própria ou imposição alheia 

 

• Alteração estrutural dos sentimentos, 
pensamentos e/ou comportamentos típicos da 
personalidade natural da pessoa, 
independentemente das circunstâncias em que 
se encontra, por vontade própria 

 
• Geralmente resultante da necessidade da 

pessoa alcançar temporariamente um melhor 
enquadramento no seu contexto (melhor 
relacionamento com os vizinhos, redução do 
nível de endividamento bancário, etc.) 

• Geralmente resultante da necessidade da 
pessoa resolver de uma forma sustentada 
problemas críticos originados por fixações da 
sua personalidade natural (relações conjugais 
destrutivas, dependência do jogo, etc.) 

• Mais fácil de levar a cabo pela pessoa por ser 
um esforço de mudança limitado no tempo que 
pode tirar partido de alguns dos seus pontos 
fortes ou atenuar alguns dos seus pontos fracos 

• Mais difícil de levar a cabo pela pessoa por ser 
um esforço de mudança continuado ao longo 
do tempo que visa eliminar algumas das 
fixações da sua personalidade natural 

Fonte: Análise do autor. 
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RESISTÊNCIA À MUDANÇA PESSOAL 
Mesmo sabendo que uma mudança lhe poderá proporcionar potenciais 
vantagens, você não deixa de ter também em consideração as suas eventuais 
desvantagens. Afinal de contas, para melhorar a sua vida pessoal pode ser 
necessário sair da sua zona de conforto e lidar com situações incómodas. Por 
exemplo, se a relação com a sua namorada for cordial mas ficar bastante aquém 
das expectativas, poderá hesitar entre resignar-se e aceitar um relacionamento 
insatisfatório ou terminar o namoro e procurar uma parceira melhor. A 
mudança gera incerteza e às vezes você não está disposto a correr riscos… 

De facto, a resistência à mudança pode dificultar ou bloquear a alteração 
dos seus sentimentos, pensamentos ou comportamentos, mantendo-o assim 
rigidamente preso aos padrões que gostaria de modificar. Por exemplo, se a sua 
personalidade natural for sobretudo Social e estiver desiludido com as suas 
notas, até pode decidir dedicar mais tempo aos estudos mas ser-lhe-á muito 
difícil passar a ficar em casa a estudar e deixar de sair com os amigos. 

Na realidade, a sua resistência tem origem na perceção de que uma 
mudança lhe trará mais dor (estímulo energético negativo) que prazer 
(estímulo energético positivo). 2 Por exemplo, como seria de esperar de um 
Social, a provável manutenção da abordagem inadequada aos estudos revela 
que a sua dor pela perca do contacto habitual com os amigos é superior ao 
prazer gerado por ter notas mais elevadas. E enquanto mantiver estas perceções, 
o seu desempenho académico não irá melhorar! 

Assim se compreende que seja tão difícil vencer a resistência à mudança: 
uma vez que as suas perceções são baseadas em sentimentos, pensamentos e 
comportamentos parcialmente inconscientes, mesmo que você deseje 
conscientemente alterar o seu padrão, pode haver fatores inconscientes que o 
impedem de mudar. Por exemplo, para melhorar as suas notas você decidiu 
(pensamento consciente) dedicar mais tempo aos estudos (comportamento 
consciente), mas não se apercebeu que ia ficar muito triste (sentimento 
inconsciente) por já não poder sair com os amigos. E sendo você Social, essa 
tristeza gerou uma perceção de dor tão grande que superou o prazer esperado da 
decisão tomada e originou uma resistência à mudança dos hábitos de estudo. 

Para haver uma mudança efetiva, é pois necessário que os seus 
sentimentos, pensamentos e comportamentos estejam bem alinhados. 3  Mas 
como esta sintonia tende a ser promovida de uma forma consciente, o seu lado 
inconsciente pode sempre resistir à mudança sem que você se aperceba... 

Obviamente, a resistência à mudança é ativada por fatores distintos, em 
função da sua própria personalidade (Tabela 15.2). Na medida em que a 
resistência à mudança constitui, na essência, um mecanismo de defesa contra a 
dor gerada por fixações da sua infância, você procura evitar, de uma forma 
inconsciente ou consciente, a recorrência de situações traumáticas do passado.4 
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Tabela 15.2   Ativadores da Resistência à Mudança por Perfil EGOS 

 Exemplos de Ativadores da Resistência à Mudança5 Perceção da Dor 
Empreendedor Risco de perca de poder, independência ou valorização Limitação 

Governador Risco de perca de honra, estatuto ou estabilidade Punição 
Operacional Risco de perca da liberdade, lazer ou rotina Pressão 

Social Risco de perca de contacto social, identidade ou reconhecimento Rejeição 
Fonte: Análise do autor. 
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A resistência à mudança é geralmente mais intensa nas seguintes condições: 
a) Primado do curto prazo: Uma dor percecionada no curto prazo 

prevalece quase sempre sobre um prazer antecipado a médio-longo 
prazo. Por exemplo, é frequente uma dieta ser interrompida ao fim de 
pouco tempo por ser demasiado penoso abdicar diariamente das comidas 
preferidas (perceção de dor de curto prazo) na esperança de se perder 
alguns quilos daí a vários meses (perceção de prazer a médio prazo). 
Assim se compreende que uma adaptação gere normalmente menos 
resistência à mudança que uma transformação. Enquanto a adaptação 
visa alcançar melhorias em pouco tempo (perceção de prazer no curto 
prazo) e com pouco esforço (perceção de menos dor no curto prazo), a 
transformação exige um maior esforço durante mais tempo (perceção de 
bastante dor a curto-médio prazo) até se conseguir atingir finalmente os 
resultados desejados (perceção de prazer a médio-longo prazo). 

b) Primado dos sentimentos: Devido em parte ao seu temperamento 
predominantemente inconsciente, um sentimento negativo (tristeza, 
medo, culpa, vergonha, etc.) dá origem a uma perceção de dor que 
prevalece quase sempre sobre uma perceção racionalizada de prazer. Por 
exemplo, é frequente a vergonha de revelar uma disfunção sexual 
(sentimento negativo) gerar uma perceção de dor muito superior ao 
prazer racionalmente associado à sua resolução (pensamento positivo), 
pelo que muitos doentes evitam procurar apoio médico especializado. 
Aliás, os sentimentos negativos inconscientes podem ter um impacto tão 
forte, que conseguem mesmo obrigar a sua mente a pensar de uma forma 
negativa e irracional para assegurar que a perceção de dor supera a 
perceção de prazer, fazendo-o resistir assim à mudança (Tabela 5.3). 

 
Por vezes, a resistência à mudança também pode ser induzida pelo seu 

grupo de referência ou pela sociedade. Por exemplo, você pode querer fazer 
parte de uma banda de jazz, mas ser criticado pela família ou por colegas. Uma 
eventual reação negativa das pessoas à sua volta começa geralmente com uma 
desvalorização e tende a evoluir até uma oposição crítica se você não desistir. 
Mas, se a sua mudança for bem sucedida, acaba por ser aceite por todos… 
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Tabela 15.3   Exemplos de Pensamentos Negativos Irracionais 

Tipo Definição Exemplos de Pensamentos Negativos Irracionais 

Generalização 
Simplificação da perceção 
através da extensão de uma 
experiência negativa específica 
a todas as situações análogas 

• «Ninguém gosta de mim, não tenho nenhum amigo» 
• «Todos os homens são infiéis às suas mulheres» 
• «As crianças só obedecem se forem castigadas» 
• «É impossível ser boa mãe e trabalhar ao mesmo tempo» 

Distorção 
Enviesamento da perceção 
através de uma interpretação 
incorreta e negativa da 
situação 

• «Tenho quase a certeza que o avião vai cair» 
• «Se eu não entrar na universidade não tenho futuro» 
• «Eu não tenho jeito para trabalhar com computadores» 
• «O meu marido não me traz flores porque não me ama» 

Eliminação 
Filtração da perceção através 
do enfoque exclusivo nos 
aspetos negativos de uma 
situação 

• «A viagem foi péssima porque a comida não sabia bem» 
• «Não consigo aspirar bem, fica sempre sujidade no chão» 
• «Apesar da boa nota, fiquei mal visto devido a um erro» 
• «Ir ao ginásio abre-me o apetite e até posso engordar» 

Fontes: Análise do autor, Bandler, Richard e Grinder, John (1975). The Structure of Magic I: A Book About Language and Therapy, 
Science and Behavior Books e Burns, David D. (1980). Feeling Good: The New Mood Therapy, Morrow. 
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TRANSFORMAÇÃO PESSOAL 
Por vontade própria ou imposição alheia, você já fez várias adaptações para se 
enquadrar melhor nos diferentes contextos da sua vida. Por exemplo, tornou-se 
mais disciplinado para satisfazer as exigências dos seus pais, estudou com mais 
afinco para obter notas mais elevadas, empenhou-se mais no desporto para 
desenvolver a sua forma física, ficou mais romântico para agradar à pessoa 
amada e foi mais prudente a andar na rua para proteger os seus filhos. Por vezes 
adaptou-se de uma maneira organizada e noutras vezes adaptou-se por tentativa 
e erro, mas todos estes esforços de adequação traduziram-se num conjunto 
limitado de ações levadas a cabo durante um determinado período de tempo. 

Em comparação, devido à sua complexidade acrescida, uma transformação 
requer geralmente que você realize uma maior quantidade e variedade de 
atividades ao longo de bastante mais tempo. Por exemplo, para deixar de fumar 
você pode ter de passar por diversas etapas até conseguir renunciar ao tabaco 
para o resto da sua vida. 6  A transformação consiste pois num processo 
estruturado e sustentado de ações que visa eliminar de uma forma duradoura 
fixações específicas da sua personalidade natural. 

Partindo de um estado de negação, o processo de transformação pessoal 
evolui ao longo de quatro fases sequenciais – admissão, preparação, 
alteração e consolidação –, passando finalmente para o estado de assimilação 
(Figura 15.1). E embora você tenda a assumir inconscientemente os estados de 
negação e assimilação, é fundamental abordar conscientemente as quatro fases 
do processo de transformação para alcançar os resultados desejados. Afinal de 
contas, é a sua vida que você quer transformar! 

 
A sua transformação vai exigir de si muita energia durante muito tempo. 

Por isso, convém contar com a ajuda de outras pessoas ao longo do processo. 
Sendo apoiado pela sua família, amigos, colegas ou mesmo profissionais 
qualificados, você estará em melhores condições para superar as dificuldades 
específicas de cada fase e transformar-se com sucesso na pessoa que quer ser. 

O processo de 
transformação 

pessoal evolui ao 
longo de quatro 

fases sequenciais: 
admissão, 

preparação, 
alteração e 
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Figura 15.1   Processo de Transformação Pessoal 

 
Fontes: Análise do autor e adaptado de Prochaska, James O.; Norcross, John e DiClemente, Carlo (1974). Changing for Good: A 
Revolutionary Six-Stage Program for Overcoming Bad Habits and Moving Your Life Positively Forward, William Morrow. 
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• Estado de Negação: Como a generalidade das pessoas, você não tem 
total consciência do impacto das suas próprias fixações. Por exemplo, o 
constante medo do abandono ou a raiva por falhar podem ser sentimentos 
negativos inconscientes originados na sua infância que lhe conferem 
bastante rigidez ao longo de toda a vida. E em consequência, você pode 
ser induzido a ter pensamentos irracionais e comportamentos destrutivos, 
resultando, por exemplo, numa baixa autoestima, num relacionamento 
obsessivo com os filhos ou até em graves doenças físicas e mentais. 
Mas o pior é que você se recusa a reconhecer estes sentimentos, 
pensamentos e comportamentos problemáticos, mesmo que seja alertado 
pelas pessoas à sua volta ou confrontado com provas comprometedoras. 
Por exemplo, insiste que não bebe muito embora tenha sido punido várias 
vezes por conduzir embriagado, continua a mimar em excesso os seus 
filhos desvalorizando as recomendações da escola e da sua família, faz 
compras supérfluas já depois de ter ultrapassado o limite de crédito ou 
mantém hábitos alimentares inapropriados apesar de ter ficado diabético. 
Na essência, esta constante negação das suas fragilidades e erros reflete 
a sua resistência à mudança para evitar lidar com fixações que o 
atormentam desde sempre. De facto, a perspetiva de enfrentar os traumas 
da infância gera uma perceção de dor tão forte que, em comparação, a 
perpetuação do estado de negação nem parece ser muito penosa… Por 
exemplo, temendo que as suas sucessivas namoradas deixem de gostar de 
si, você pode preferir tomar a iniciativa e terminar precocemente as 
relações.7 Assim, evita que as eventuais rejeições reavivem a intensa dor 
da sua fixação por ter sido rejeitado na infância, ainda que sofra por 
nunca conseguir desenvolver um relacionamento duradouro e criar uma 
família. De uma forma inconsciente ou consciente você escolhe a dor 
menor, mas não chega a alcançar o prazer desejado! 
E para se defender, argumenta mesmo que devem ser os outros a mudar 
para o aceitarem como é. Em vez de assumir o controlo interno da sua 
vida, atribui os problemas ao controlo externo do mundo à sua volta. 
Não admira pois que cerca de 80% das pessoas se encontre neste estado 
de negação e apenas 20% consiga iniciar o processo de transformação…8 

a) Fase de Admissão: Para sair do estado de negação, você precisa de 
começar por receber um forte estímulo energético negativo que associe 
imediatamente sentimentos muito dolorosos à sua fixação! Na 
realidade, ao vivenciar um grande choque emocional você é não só 
obrigado a tomar consciência da intensa dor gerada pelo seu problema, 
como é também induzido a procurar uma explicação racional para a 
justificar e prevenir a sua recorrência futura. 
Por exemplo, um ataque cardíaco pode confrontá-lo com a eminência da 
sua própria morte (grande choque emocional), levando-o a compreender 
finalmente que a hipertensão constitui uma ameaça à sua vida 
(explicação racional) e que tem mesmo de adotar um estilo de vida 
menos intenso para viver mais tempo. De igual modo, a perca de um 
emprego por absentismo crónico pode originar o risco de devolução da 
sua casa ao banco (grande choque emocional), forçando-o a admitir pela 
primeira vez que a sua imaturidade e indisciplina estão a prejudicar o 
bem-estar da sua família (explicação racional) e que tem de ser mais 
cumpridor e rigoroso para arranjar um novo emprego e manter a sua casa. 
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Um grande choque emocional também pode ser induzido por si, por 
familiares e amigos ou até pela sociedade.9 Por exemplo, você pode ser 
levado a visitar um centro de reabilitação para toxicodependentes e ficar 
de tal modo impressionado que decide abandonar de uma vez por todas o 
consumo ocasional de drogas. Ou pode decidir assistir na televisão a um 
documentário sobre vítimas de acidentes rodoviários, e ao ver as suas 
graves lesões (perca de membros, paralisia, etc.), sentir um forte ímpeto 
para alterar de imediato o seu estilo de condução agressivo. O governo 
australiano chegou mesmo a impor a colocação de imagens chocantes de 
doenças causadas pelo tabaco nos maços de cigarros para provocar uma 
forte reação emocional às consequências nefastas de fumar (Figura 15.2). 

 
Na prática, o choque aumenta drástica e imediatamente a perceção de dor 
associada à sua fixação, trazendo-a para o nível da consciência e fazendo 
a mudança parecer já proporcionar prazer apenas através do alívio da dor. 
O choque emocional constitui pois um poderoso estímulo energético 
negativo, mas é você quem se responsabiliza pela sua transformação! 
Aliás, perante o mesmo choque, outras pessoas podem ficar indiferentes 
ou desesperar, enquanto você assume o controlo interno da sua vida e 
cria as condições para se libertar da fixação de infância. A dor 
emocional deixa então de ser o problema e passa a ser parte da solução! 
Assim se compreende que a fase de admissão do processo de 
transformação incida sobretudo na vertente Social da sua personalidade. 
Mudando primeiro os seus sentimentos mais profundos você elimina as 
suas defesas inconscientes e torna possível alterar depois também os seus 
pensamentos e comportamentos. Mas como o estímulo energético da dor 
emocional tem um impacto de curto prazo, precisa de ser rapidamente 
aproveitado para canalizar o seu esforço de mudança na direção certa... 

Um grande choque 
emocional pode ser 

induzido pela 
própria pessoa, 
por familiares e 
amigos ou pela 

sociedade 

Figura 15.2   Exemplos de Maços de Cigarros na Austrália 

                  
Fonte: http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.tuttasalute.net/wp-content/uploads/2013/10/cigarette-packaging-australia-
428x358.jpg&imgrefurl=http://www.tuttasalute.net/25531/sigarette-anche-in-italia-i-pacchetti-
shock.html&h=358&w=428&sz=60&tbnid=kq2rwLLco4ApMM&tbnh=205&tbnw=246&zoom=1&usg=__MThoun6XZqgb7CRANS_p
KvkjfEc= 
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b) Fase de Preparação: Agora é chegada a altura de converter o seu desejo 
emocional num sólido compromisso racional para dar consistência à sua 
transformação. Clarificando os seus objetivos pessoais e estruturando 
um plano concreto para os alcançar, você estará a assumir cada vez mais 
o controlo interno da sua vida. 
Importa pois que comece por definir um conjunto restrito de objetivos 
que reflita bem o sentido da transformação que pretende levar a cabo. 
Porém, nem sempre é fácil decidir o que você realmente quer... Por 
exemplo, as suas alternativas de objetivos podem ser perder muitos 
quilos num ano ou manter um peso saudável ao longo da vida, casar com 
uma mulher simpática e bonita no espaço de 2 anos ou desenvolver uma 
relação amorosa estável, deixar de consumir álcool até ao final do ano ou 
só beber moderadamente em ocasiões sociais ou mesmo ganhar bastante 
dinheiro em 3 anos ou proporcionar segurança financeira à sua família. 
Se definir objetivos pessoais muito específicos a curto-médio prazo, 
pode direcionar melhor a sua transformação mas também corre o risco de 
ficar desiludido e de desistir se não os conseguir alcançar. Pelo contrário, 
se definir objetivos pessoais mais abrangentes a médio-longo prazo, 
pode tornar a sua transformação mais sustentável mas também corre o 
risco de perder o ímpeto emocional para começar a agir rapidamente. 
Assim, é preferível reconhecer logo à partida que deverá definir 
objetivos distintos e complementares para as duas últimas fases do 
processo de transformação: 
• Para a fase de alteração assuma metas específicas de curto-médio 

prazo que o motivem a fazer já um esforço de mudança significativo.10 
• Para a fase de consolidação assuma orientações abrangentes de médio-

longo prazo que o ajudem a sustentar a mudança por muitos anos. 
Naturalmente, os objetivos de curto-médio prazo devem estar alinhados 
com os de médio-longo prazo para assegurar uma passagem suave entre 
ambas as fases. Desta forma, se as metas específicas da fase de alteração 
não forem totalmente atingidas, você sentir-se-á confortado por saber que 
continua a avançar em direção às orientações abrangentes da fase de 
consolidação. A correta definição dos objetivos contribui pois para 
aumentar bastante a probabilidade de sucesso da sua transformação! 
Depois de clarificar os objetivos pessoais a alcançar, você deve partilhá-
los com familiares e amigos para solicitar o seu apoio e obter potenciais 
sugestões de melhoria. E se porventura encontrar pouca recetividade ou 
mesmo alguma resistência à mudança, não desanime. Afinal de contas, é 
você quem tem de lidar com a sua dor emocional… 
Adicionalmente, também pode falar com especialistas, ler livros ou 
consultar sites relacionados com as metas e orientações definidas, para 
verificar se está no caminho certo ou se precisa de fazer algum ajuste 
final. À medida que você for ganhando confiança nos objetivos por si 
traçados, a transformação irá parecer-lhe cada vez mais fácil e acessível. 
É contudo essencial que esta partilha e consulta ocorra depois e não 
antes de você ter delineado pelo menos os objetivos iniciais. Senão, pode 
ser inconscientemente induzido a tentar satisfazer os interesses das outras 
pessoas ou a copiar os seus exemplos, perdendo assim o sentido da sua 
transformação. Se não for você a decidir os seus objetivos, mais tarde ou 
mais cedo desresponsabilizar-se-á e voltará ao estado de negação! 
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Após concluir a definição dos objetivos pessoais, você tem de planear as 
principais ações a desenvolver ao longo do tempo. Mas como é provável 
que ainda não consiga identificar sozinho as atividades mais apropriadas 
à sua própria mudança, é preferível que recolha primeiro informação 
detalhada junto de pessoas ou entidades qualificadas para poder então 
escolher as medidas concretas a adotar. Por exemplo, se o seu objetivo 
for perder 15 quilos no espaço de um ano (alteração) e estabilizar depois 
o seu peso num nível saudável (consolidação), poderá falar com um ou 
mais nutricionistas para conhecer regimes alimentares alternativos e 
visitar ginásios perto da sua casa ou local de trabalho para apurar as 
várias modalidades de prática desportiva ao seu dispor. Uma vez 
esclarecido, estará em condições de decidir as opções que melhor se 
adequam às suas necessidades e de planificar a sua implementação. 
Porventura a maneira mais simples e prática de estruturar um plano de 
ação é criar uma única tabela com as principais indicações a seguir 
(Tabela 15.4). E para reforçar o seu sentido de compromisso, poderá 
afixá-la em locais visíveis na sua casa ou emprego ou mesmo distribui-la 
a familiares, amigos e colegas próximos. Desta forma, contará com o 
apoio deles para ser bem sucedido na sua transformação! 

 
Este plano deve incluir diversas medidas que se complementem para 
proporcionar um novo padrão à sua vida. Caso contrário, a sua mudança 
poderá não ser sustentável e até induzir a transição para outros hábitos 
igualmente destrutivos. Por exemplo, se você quiser deixar de fumar mas 
não identificar antecipadamente uma maneira saudável para lidar com o 
stress, pode acabar por substituir a dependência do tabaco pelo abuso da 
bebida ou da comida. Integrando bem os vários novos comportamentos 
a adotar, o seu plano da ação torna-se pois mais sólido e eficaz. 
A fase de preparação do processo de transformação incide assim 
sobretudo na vertente Governadora da sua personalidade. Depois de ter 
mudado os seus sentimentos em relação à sua fixação do passado, você 
modifica os seus pensamentos em relação ao presente e ao futuro. Agora 
existe uma consonância entre a sua vontade emocional e a sua 
capacidade racional para transformar a sua vida. Por isso, é fundamental 
que você tire partido deste duplo estímulo energético positivo para passar 
rapidamente à ação! 

Após concluir a 
definição dos 

objetivos, a pessoa 
tem de planear as 
principais ações a 

desenvolver ao 
longo do tempo 

Tabela 15.4   Exemplo de Plano de Ação Pessoal 

Objetivo O Quê Quando Onde Com Quem Comentários 
Recuperar 

da depressão 
até ao fim do 

ano 
(alteração) e 

passar a 
gozar mais    

a vida 
(conso-
lidação) 

Conviver mais com 
os meus amigos 

Duas vezes por 
mês 

Em restaurantes e 
bares ou em casa 

Sobretudo com o 
Jaime e o Tomás 

Eles já 
concordaram! 

Participar em 
atividades sociais 
(teatro, ioga, etc.) 

Cada uma pelo 
menos uma vez 
por semana 

No centro 
comunitário e no 
ginásio 

Instrutores e 
outras pessoas 
 

Tenho mesmo   
de cumprir os 
horários 

Tomar remédios e 
ir ao médico 

Até ao final do 
ano 

Remédios em casa 
e médico na clínica 

Dr. Artur Silva 
 

Acho que já está 
a dar resultados… 

Voltar a ter uma 
relação amorosa 

A partir do 
próximo ano 

Em convívios e no 
centro comunitário 

Não sei… 
 

Eu sei que vou 
ser feliz! 

Fonte: Análise do autor. 
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c) Fase de Alteração: Geralmente, você inicia este período crítico da 
transformação com muito empenho em cumprir o seu plano. Mas como 
ainda não assimilou bem o novo padrão, sempre que a dor emocional da 
fixação é reavivada, tem a tentação de regressar aos hábitos antigos. 
Por exemplo, apesar de ter decidido abandonar o vício do jogo e de já 
não ir ao casino, por vezes quando sai mais cansado do trabalho apetece-
lhe mesmo descontrair com os amigos … jogando às cartas! 
Na realidade, quando você começa a mudar, o seu esforço para 
conquistar o controlo interno da sua vida é posto à prova perante os 
elementos do controlo externo que estiveram na origem da sua fixação. 
Por exemplo, se você for um Governador muito tímido e tiver assumido o 
objetivo de socializar mais para fazer amigos, quando estiver a 
aproximar-se de outras pessoas e a iniciar uma conversa sentir-se-á muito 
vulnerável à dor da punição que tanto o traumatizou na infância. Por isso, 
poderá falar inconscientemente numa voz demasiado baixa ou mesmo 
gaguejar, frustrando as suas próprias iniciativas. E após várias tentativas 
falhadas até pode passar a pensar que afinal não precisa de amigos… 
Não admira pois que seja na fase de alteração que as suas recaídas são 
mais frequentes e pronunciadas, podendo mesmo provocar desistências 
temporárias ou definitivas (Figura 15.3).11 Mas é precisamente nesses 
momentos difíceis que você deve manter presente que um processo de 
transformação decorre ao longo de muitos anos e que existem sempre 
novas oportunidades para acertar... e para falhar outra vez. 
Relativizando assim os seus êxitos e os fracassos, você evita as reações 
emocionais extremadas e preserva a confiança nas suas capacidades. 
Além disso, compreenda que nenhum plano de ação o pode preparar para 
todas as contingências. Por isso, seja flexível e aprenda com todas as 
experiências próprias e alheias. E quando tiver dúvidas, lembre-se de 
novo da intensa dor emocional que o levou a querer mudar a sua vida! 

Quando a pessoa 
começa a mudar, o 
seu esforço para 
conquistar o 
controlo interno 
da sua vida é posto 
à prova perante os 
elementos do 
controlo externo 
que estiveram na 
origem da sua 
fixação 

Na fase de 
alteração as 
recaídas são mais 
frequentes e 
pronunciadas, 
podendo mesmo 
provocar 
desistências 
temporárias ou 
definitivas 

Figura 15.3   Processo de Transformação Pessoal com Recaídas e Desistências 

 
Fontes: Análise do autor e adaptado de Prochaska, James O.; Norcross, John e DiClemente, Carlo (1974). Changing for Good: A 
Revolutionary Six-Stage Program for Overcoming Bad Habits and Moving Your Life Positively Forward, William Morrow. 
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Para ter mais resiliência no processo de transformação, deve também 
definir recompensas (estímulos energéticos positivos) que o premeiem 
por realizar as novas atividades, bem como sanções (estímulos 
energéticos negativos) que o castiguem se não mudar. Por exemplo, por 
cada 3 quilos de peso perdido pode oferecer a si próprio uma boa peça de 
roupa e se passar duas semanas sem perder pelo menos 500 gramas pode 
obrigar-se a olhar para o espelho em roupa interior durante 5 minutos. 
Desta forma, a recompensa e a sanção reforçarão a sua determinação 
para alcançar o seu objetivo de perder peso. E para serem mais eficazes, 
as recompensas e sanções podem ser dadas por familiares ou amigos! 
Em complemento, pode também associar deliberadamente sentimentos 
e pensamentos positivos às ações por si planeadas, e associar sentimentos 
e pensamentos negativos à inação.12 Por exemplo, se decidiu controlar a 
sua ira através de breves exercícios diários de relaxamento, pode 
visualizar a descontração como uma calma paisagem campestre na 
primavera e imaginar a manutenção do estado de irritação como uma 
estação de metropolitano sobrelotada em hora de ponta. Naturalmente, o 
impacto destas associações positivas e negativas é tanto maior, quanto 
mais alinhadas estiverem com a sua sensibilidade preferencial (Tabela 
15.5).13 

 
A fase de alteração do processo de transformação incide pois sobretudo 
na vertente Empreendedora da sua personalidade. É agora que você 
tem de combater os hábitos antigos para conseguir concretizar as novas 
ações e alcançar os objetivos. Em muitas ocasiões ser-lhe-á difícil 
enfrentar as suas fixações da infância e terá certamente várias recaídas. 
Mas cada vez que não desistir e retomar os seus esforços de mudança, 
ganhará mais determinação para continuar a transformar a sua vida. Até 
que um dia já se sentirá mais à vontade no seu novo padrão… 
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Tabela 15.5   Associações Positivas e Negativas por Perfil EGOS 

 Sensibilidade 
Preferencial 

Exemplos de 
Associações Positivas 

Exemplos de 
Associações Negativas 

Empreendedor Visual 

Associar a ação a uma imagem 
grande, quente e com cores vivas  
Ex: Fotografia grande e colorida 
de um casal a passear na praia 

Associar a inação a uma imagem 
pequena, fria e a preto e branco 
Ex: Fotografia pequena e escura de 
uma pessoa sozinha a não fazer nada 

Governador Equilibrada 

Associar a ação a argumentos 
racionais e simples 
Ex: Principais benefícios de 
passar mais tempo com a família 

Associar a inação a argumentos 
irracionais e complexos 
Ex: Benefícios hipotéticos (irracionais) 
de trabalhar sem tirar férias 

Operacional 

Somatossensorial 
(inclui o tato,           

o olfato e                     
o paladar) 

Associar a ação a um objeto com 
toque suave e cheiro agradável 
Ex: Bola de cristal lisa e 
perfumada 

Associar a inação a um objeto com 
toque áspero e cheiro desagradável 
Ex: Pedra rugosa com impurezas e 
sujidade 

Social Auditiva 

Associar a ação a uma música 
melodiosa, alegre e ritmada 
Ex: Canção preferida para 
dançar numa festa 

Associar a inação a uma música pouco 
melodiosa, sombria e lenta 
Ex: Marcha fúnebre de um compositor 
obscuro 

Fontes: Análise do autor e adaptado de Robbins, Anthony (1991). Awaken the Giant Within: How to Take Immediate Control of Your 
Mental, Emotional, Physical & Financial Destiny!, Free Press. 
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d) Fase de Consolidação: Depois de você se ter empenhado tanto a mudar 
os seus hábitos, é normal que deseje agora abrandar a intensidade do 
seu esforço. Como as suas metas já foram atingidas em maior ou menor 
grau, acha que não precisa de se preocupar mais com os traumas do 
passado. E é precisamente por isso que corre o risco de ter em pouco 
tempo uma nova recaída ou mesmo de desistir da sua transformação! 
Por exemplo, se você tiver conseguido resistir à tentação de beber álcool 
durante um ano inteiro e adotado hábitos mais saudáveis para lidar com 
as dificuldades da sua vida, pode pensar que ficou «curado» da fixação 
que deu origem à sua dependência da bebida. Assim, voltará em pouco 
tempo a ir a bares com amigos, confiante de que saberá controlar o seu 
consumo de álcool. Ao princípio será muito regrado mas, sem que se 
aperceba, poderá passar a beber cada vez mais, não só com amigos mas 
também em casa e no emprego, até se tornar de novo num alcoólico… 
É pois fundamental que você não se esqueça de assumir de uma forma 
gradual os objetivos de médio-longo prazo definidos anteriormente na 
fase de preparação. Continuando a realizar várias das novas atividades 
enquanto reduz a frequência de apenas uma de cada vez, você assegura 
uma transição mais suave e preserva os bons resultados já alcançados. 
A fase de consolidação do processo de transformação incide portanto 
sobretudo na vertente Operacional da sua personalidade. A sua 
prioridade é desenvolver rotinas que sustentem a manutenção do novo 
padrão e minimizem assim a recorrência das fixações para o resto da sua 
vida. Você poderá nunca estar totalmente «recuperado», mas conseguirá 
ser à mesma muito feliz permanecendo sempre «em recuperação»! 
O processo de transformação aproveita pois as características de todos os 
perfis EGOS numa sequência bem definida (Figura 15.4): primeiro as 
emoções dos Sociais, depois a estruturação dos Governadores, a seguir a 
luta dos Empreendedores e finalmente a regularidade dos Operacionais. 

É fundamental que 
a pessoa não se 
esqueça de assumir 
de uma forma 
gradual os 
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Figura 15.4   Perfis EGOS Predominantes ao Longo do Processo de Transformação 

 
Fontes: Análise do autor e adaptado de Prochaska, James O.; Norcross, John e DiClemente, Carlo (1974). Changing for Good: A 
Revolutionary Six-Stage Program for Overcoming Bad Habits and Moving Your Life Positively Forward, William Morrow. 
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• Estado de Assimilação: À medida que você continua a executar as suas 
novas atividades, as recaídas tornam-se cada vez menos frequentes e 
intensas até que você passa a assumir com naturalidade o novo padrão. 
Nessa altura já não lhe ocorre a retoma dos hábitos antigos e a sua 
fixação só raramente o afeta. Por exemplo, depois de começar a praticar 
natação para perder peso e melhorar a sua saúde, o seu corpo pode ficar 
tão acostumado à agradável libertação de endorfinas durante o exercício 
físico que você se sente desconfortável se não nadar regularmente. 
Assim, com o tempo, o prazer e o relaxamento gerados pela natação 
passam a fazer parte da sua vida e você já nem sente a antiga necessidade 
de aliviar o stress comendo em excesso... 
À semelhança do estado de negação, o estado de assimilação é assumido 
de uma forma inconsciente, pelo que você não se apercebe que já 
concluiu o processo de transformação. Mas, ao contrário do estado de 
negação, você tem agora o controlo interno da sua vida. Por isso, não 
atribui mais a culpa pelos seus problemas ao mundo à sua volta. A 
eliminação dos bloqueios da sua personalidade natural depende só de si! 

 
TRANSFORMAÇÃO PESSOAL E PERSONALIDADE 

Como o processo de transformação pessoal requer elementos dos quatro perfis 
EGOS, é compreensível que você se sinta mais à vontade nalgumas fases e 
tenha dificuldade em progredir noutras fases. Assim, a sua personalidade 
natural condiciona, mas não limita, a sua própria mudança. Por exemplo, se 
você for predominantemente Governador, é provável que saia rapidamente da 
fase de admissão para evitar o desconforto do choque emocional, que despenda 
muito tempo na fase de preparação a definir os objetivos e o plano e que 
implemente depois as iniciativas de uma forma lenta mas segura nas fases de 
alteração e consolidação. O processo de transformação é pois adotado de forma 
diferente por cada pessoa, mas todos podem ser bem sucedidos (Mapa 15.1)! 

À partida, a propensão de cada perfil para privilegiar o controlo interno ou 
externo ajuda a explicar as características distintivas da sua própria mudança. 
De facto, dada a tendência inata dos Empreendedores e Governadores para 
terem um elevado controlo interno das suas vidas, é-lhes relativamente mais 
fácil levar a cabo transformações profundas. Porém, como estes perfis 
também são os que menos respondem aos choques emocionais, podem resistir 
inconscientemente a sair do estado de negação para iniciar o processo de 
transformação. Por outro lado, os Operacionais e Sociais têm geralmente uma 
menor capacidade para assumir o controlo interno das suas vidas, pelo que 
iniciam mas raramente concluem as suas iniciativas e realizam sobretudo 
transformações contingenciais que requerem menos esforço de mudança. 

Assim se compreende a importância de contar ao longo da transformação 
pessoal com o apoio de familiares, amigos, colegas ou profissionais 
qualificados que complementem as suas características de personalidade e o 
ajudem a ultrapassar eventuais dificuldades para concluir com sucesso todas as 
fases do processo. Por exemplo, se a sua personalidade natural for SO, pode 
solicitar a um amigo Governador que o auxilie a estruturar com rigor os 
objetivos e o plano na fase de preparação e a um familiar Empreendedor que o 
estimule a continuar a realizar as novas atividades na fase de alteração. Mas 
lembre-se que é você quem conduz a transformação da sua própria vida! 
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Mapa 15.1   Transformação Pessoal por Perfil EGOS 

Empreendedor 
 

• Gosta sobretudo de promover transformações de sua 
livre iniciativa para satisfazer os seus próprios 
interesses 

• É pouco influenciável por outras pessoas e resiste às 
mudanças impostas 

• Na fase de admissão só responde a um choque 
emocional casual ou provocado por si próprio ou por 
alguém que respeita muito 

• Na fase de preparação acelera demasiado a definição 
dos objetivos e do plano, correndo o risco de ficarem 
incompletos 

• Na fase de alteração toma muitas iniciativas relevantes 
em pouco tempo para alcançar rapidamente os 
objetivos 

• Na fase de consolidação já está orientado para outras 
mudanças, pelo que pode recair ou até desistir da 
transformação 

• Tem uma postura proativa durante todo o processo de 
transformação, procurando avançar depressa para as 
fases seguintes 

• Pode ser inconsequente por não sustentar a 
transformação ao longo do tempo 

Governador 
 

• Gosta de promover transformações e adaptações que 
conciliem a satisfação dos interesses alheios com os 
seus 

• É influenciável por pessoas que consideram mais 
competentes mas resiste às mudanças impostas 

• Na fase de admissão responde mas desvaloriza um 
choque emocional casual ou provocado por outras 
pessoas 

• Na fase de preparação despende muito tempo a 
definir e rever os objetivos e o plano, para minimizar 
a incerteza 

• Na fase de alteração é prudente, progride lentamente 
nas poucas iniciativas que toma e verifica se estão a 
correr bem 

• Na fase de consolidação mantém sem dificuldade os 
novos hábitos e não tem recaídas nem desiste da 
transformação 

• Tem uma postura segura durante todo o processo de 
transformação, evitando expor-se em demasia para 
não fracassar 

• Pode demorar muito tempo a sair do estado de 
negação e a preparar as ações da transformação 

Social 
 

• Gosta sobretudo de promover transformações que 
conciliem a satisfação dos interesses alheios com os 
seus 

• É influenciável pelas outras pessoas e não resiste às 
mudanças impostas 

• Na fase de admissão responde bastante a um choque 
emocional casual, provocado por outras pessoas ou 
por si 

• Na fase de preparação evita assumir objetivos e fazer 
planos, podendo ter recaídas e desistir logo da 
transformação  

• Na fase de alteração toma iniciativas avulsas de 
acordo com a sua disposição e tem recaídas ou desiste 
da transformação 

• Na fase de consolidação, se tiver antes conseguido 
alterar de facto os seus hábitos, não os mantém por 
muito tempo 

• Tem uma postura precária durante todo o processo de 
transformação, comprometendo-se pouco com a sua 
própria mudança pessoal 

• Pode ser inconsistente por lidar de uma forma emotiva 
com a transformação 

Operacional 
 

• Prefere promover adaptações mas quando é 
necessário também promove transformações para 
satisfazer os interesses alheios 

• É pouco influenciável por outras pessoas mas não 
resiste às mudanças impostas 

• Na fase de admissão responde positivamente a um 
choque emocional casual ou provocado por outras 
pessoas 

• Na fase de preparação procura soluções práticas para 
atingir os objetivos e não estrutura bem o plano de 
ação 

• Na fase de alteração tem dificuldade em avançar 
com as iniciativas e tem várias recaídas ou desiste da 
transformação 

• Na fase de consolidação, se tiver antes conseguido 
alterar de facto os seus hábitos, mantém-nos por 
muito tempo 

• Tem uma postura reativa durante todo o processo de 
transformação, limitando-se a corresponder à pressão 
externa 

• Pode ficar aquém dos objetivos por não se empenhar 
muito na transformação 

Nota: As características de transformação pessoal aplicam-se apenas aos perfis EGOS principais, podendo haver naturalmente algumas 
variações se se considerar também os perfis EGOS secundários. 
Fontes: Análise do autor, Keirsey, David (1998). Please Understand Me II, Prometheus Nemesis Books e Straw, Julie (2002). The 4-
Dimensional Manager, Berrett-Koehler Publishers. 
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Se você gerir de uma forma consciente e ordenada a sua mudança, 
consegue pois minimizar os riscos de ter recaídas ou de desistir e termina mais 
depressa a sua transformação pessoal. Mas se não progredir gradualmente ao 
longo das quatro fases e se limitar a fazer mudanças pontuais por tentativa e 
erro, ser-lhe-á muito difícil assumir um novo padrão mais saudável para a sua 
vida. Aliás, é provável que você já tenha aprendido à sua própria custa que os 
esforços isolados não permitem alcançar os resultados desejados. Por isso, 
concentre-se em seguir o processo do início ao fim e confie em si mesmo! 

A sua transformação é primeiro ativada pela sua forte vontade emocional e 
é depois alicerçada na sua capacidade racional para estruturar e desenvolver 
os novos hábitos. E quando você alia a vontade à capacidade, facilmente se 
apercebe das inúmeras oportunidades à sua volta para mudar a sua vida: novas 
ideias e experiências, novos recursos e métodos, novas relações e parcerias, etc. 
A sua transformação é o ponto de partida para a redescoberta do seu mundo 
interior e exterior! 

Por exemplo, se você decidir criar um melhor equilíbrio entre a sua vida 
profissional e pessoal para salvar o seu casamento, poderá não só renovar os 
laços amorosos com a sua esposa, como também fortalecer a proximidade aos 
seus filhos, deixar de fumar para aliviar o stress, voltar a praticar desporto, 
recuperar o hábito da leitura e até controlar a sua úlcera gástrica… 

Pelo contrário, se você não quiser ter vontade ou capacidade para mudar, 
ficará fechado sobre si mesmo e continuará a desperdiçar todas as 
oportunidades que a vida lhe proporciona para transformar a sua personalidade 
natural. Em consequência, não se libertará das fixações da sua infância e nunca 
conseguirá ter uma vida melhor. 

Faça a sua escolha! Agora que tem consciência das suas opções, decida 
como quer ser. O seu futuro não precisa de ser uma continuação do seu passado, 
por isso comece hoje a reescrever o guião da sua própria vida. E um dia o seu 
sonho tornar-se-á realidade! 

«A Teresa é mesmo querida! Adora brincar às bonecas com a minha filha 
Laura mas também gosta de jogar à bola com o meu filho João. A Cristina até 
passou a cozinhar a sua comida preferida… E quando ela me abraça, sinto-me 
tão feliz!» Miguel estava muito contente por ter tido o apoio da família para 
aderir ao programa de apadrinhamento de uma criança deficiente mental 
nalguns fins de semana do ano. «Ao princípio, não sabíamos bem como lidar 
com a Teresa, mas a sua alegria é contagiante e rapidamente nos adaptámos à 
sua natureza especial. Eu acho que ela é uma S pura… Talvez por isso ela nos 
tenha mostrado que um bom coração é muito mais importante que uma boa 
mente. E assim reforçou o amor entre todos nós!» Miguel sorria a pensar nos 
bons momentos passados em família com a Teresa. «Entretanto já começámos 
a acompanhar a sua evolução escolar e eu e a Cristina procuramos ajudá-la 
nos seus estudos. E como ela anda no teatro, fazemos ensaios em casa com a 
colaboração de todos. É bem mais divertido do que ler um livro ou ver um 
filme! A Teresa passou a fazer parte das nossas vidas e agora temos imensas 
saudades dela quando não estamos juntos...» De repente, o Miguel ficou 
pensativo. «Como ela é órfã, será que a podíamos adotar? Eu sei que estes 
processos são muito complexos, mas se a Cristina, o João e a Laura estiverem 
de acordo, seria fantástico acolher a Teresa na nossa família. Afinal de contas, 
ela transformou-nos em pessoas muito melhores! Seria tão bom ajudarmos a 
transformar também a sua vida…» 

Quando a pessoa 
alia a vontade à 

capacidade, 
facilmente se 
apercebe das 

inúmeras 
oportunidades à 

sua volta para 
mudar a sua vida 

Um dia o sonho 
tornar-se-á 
realidade! 
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1  Caso verídico relatado ao autor. 
2  Ver mais detalhes sobre estímulos energéticos positivos e negativos no capítulo 11.2 – 

EGOS e Energia. 
3  Ver mais detalhes sobre o alinhamento entre os sentimentos, pensamentos e 

comportamentos no capítulo 1 – Quem Sou Eu? 
4  Ver mais detalhes sobre os mecanismos de defesa da personalidade natural no 

capítulo 10.1 – EGOS e Interação. 
5  Os ativadores correspondem aos estímulos energéticos positivos sustentados de cada 

perfil EGOS. Ver mais detalhes sobre estímulos energéticos sustentados no capítulo 
11.2 – EGOS e Energia. 

6  Vários programas de reabilitação da dependência do tabaco, álcool ou drogas são 
baseados num conjunto de etapas ou passos bem definidos. 

7  Padrão de comportamento tipicamente associado ao jogo psicológico «sedução». Ver 
mais detalhes sobre este e outros jogos psicológicos no capítulo 10.1 – EGOS e 
Interação. 

8  Estimativa apresentada em Prochaska, James O.; Norcross, John e DiClemente, Carlo 
(1974). Changing for Good: A Revolutionary Six-Stage Program for Overcoming 
Bad Habits and Moving Your Life Positively Forward, William Morrow. 

9  Por ser psicologicamente muito difícil a própria pessoa identificar e enfrentar 
conscientemente as próprias fixações, só em circunstâncias fortuitas pode causar a si 
mesma um grande choque emocional. Por outro lado, importa verificar se o choque 
emocional provocado por outras pessoas não faz parte de um jogo psicológico para 
forçar uma mudança: se a pessoa reconhecer que beneficia com a transformação deve 
responder positivamente ao choque emocional, caso contrário não se deve deixar 
envolver na tentativa de manipulação inerente ao jogo psicológico das outras pessoas. 
Ver mais detalhes sobre jogos psicológicos no capítulo 10.1 – EGOS e Interação. 

10  Idealmente, os objetivos para a fase de alteração devem ser SMART (Simples, 
Mensuráveis, Alcançáveis, Relevantes e Temporais), mas no contexto pessoal não é 
necessário definir objetivos com o mesmo rigor que no contexto profissional. Ver 
mais detalhes sobre objetivos SMART e a sua relação com os perfis EGOS no 
capítulo 14.1 – EGOS e Planeamento. 

11  Ainda que as recaídas e desistências possam ocorrer em qualquer parte do processo de 
transformação pessoal, é na fase de alteração que o confronto direto com as fixações 
gera reações mais acentuadas, aumentando assim a frequência das recaídas e 
desistências. 

12  A associação deliberada de sentimentos e pensamentos à ação ou à inação para criar 
estímulos energéticos positivos ou negativos é proposta, entre outras abordagens 
metodológicas, pela «programação neurolinguística» (também conhecida como 
«PNL»). Ver mais detalhes sobre «programação neurolinguística» no capítulo 11.3 –
EGOS e Dinheiro. 

13  Ver mais detalhes sobre a sensibilidade preferencial de cada perfil EGOS no capítulo 
5 – Perfis EGOS. 
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