
11 desafios para o autoconhecimento e a autoliderança. 

Laize Barros 

Você e eu conhecemos pessoas que passam a vida sem conhecer seus 
talentos, limites e seguem repetindo os mesmos erros e padrões na vida 
e no trabalho. 

Você e eu conhecemos pessoas que se conhecem bem, sabem quais são 
seus gatilhos de emoção, conhecem e usam suas forças pessoais em seu 
benefício e dos que estão à sua volta. 

Como mudar de um patamar para o outro? 

Sendo melhores observadores de nós mesmos! 

Os novos tempos que vivemos exigem que 

sejamos curadores de nossas carreiras para 
sabermos tomar decisões e fazer as melhores 

escolhas e ainda reconhecermos a hora de 

mudar de rota. 

E para tanto é mandatório aprender mais sobre 
nós mesmos para conhecermos as melhores 

condições para oferecermos nosso melhor para o 

mundo. 

No e-book “Aprenda mais sobre você. Desafio de 11 dias”, reúno 
11 temas sobre autoconhecimento e autoliderança transformados em 
desafios leves e lúdicos, ações pequenas e viáveis que transformam sua 
rotina acionando suas forças pessoais na busca de bem-estar. 

Cada desafio traz uma pergunta disparadora seguida de uma inspiração 
que te coloca para refletir sobre a intenção de suas atitudes e propõe 
exercícios cuja prática consistente e constante permite colocar novas 
lentes para alinhar vida e trabalho. 



E quais são os 11 temas dos desafios? 

1. Descoberta 

2. Consciência 

3. Emoção e empatia 

4. Intenção 

5. Procrastinação e descanso 

6. Começos e recomeços 

7. Relacionamentos 

8. Talento 

9. Autoliderança 

10. Medo e coragem 

11. Criatividade 

Um pouco mais sobre os desafios… 

 Descoberta é o tema do desafio 1 e eu trago a pergunta: o que você não 
gosta de fazer?   

E convido o leitor a listar quais verbos quer usar menos. 

Escreveu Jorge Koho Mello que “ser quem somos é uma prática do não 

fazer”. 

Consciência é o tema do desafio 2 e convido o leitor a nomear o 
sentimento que define o que está acontecendo na sua vida neste 
momento. 



Nomear este estado ou emoção nos conecta e permite reconhecer 
limites e desconfortos. 

Emoções e empatia é o tema do desafio 3 e inspiro o leitor a refletir 
sobre seus gatilhos emocionais. 

Sabemos que não temos o controle do mundo à nossa volta, mas 
podemos olhar para nosso mundo interno e causar transformações em 
nosso modo de ver a realidade e, de certa forma, mudamos o mundo. 

Se você quiser ler um artigo meu sobre Emoções e gatilhos emocionais 

inspirado na série da Netflix “After life”, deixo aqui um link: 
 
Emoção, por que observar a si mesmo é um caminho para a liberdade? 
Por Laize Barros. > OCI — Observatório da Comunicação Institucional 
(observatoriodacomunicacao.org.br) 
 

Aprender mais sobre você te ajuda a… 

1. Não cair em armadilhas e fazer o que não quer ou que não gosta; 

2. Dizer não sem culpas; 

3. Mobilizar seu poder criativo; 

4. Ativar sua alegria que é potência para a ação; 

5. Saborear as experiências vividas; 

6. Acionar suas forças pessoais em momentos difíceis e desafiadores; 

7. Conectar-se de forma genuína com o coração aberto e sem medo; 

8. Dar o salto para a transformação que deseja na vida e no trabalho. 

 

https://observatoriodacomunicacao.org.br/artigos/emocao-por-que-observar-a-si-mesmo-e-um-caminho-para-a-liberdade-por-laize-barros/
https://observatoriodacomunicacao.org.br/artigos/emocao-por-que-observar-a-si-mesmo-e-um-caminho-para-a-liberdade-por-laize-barros/
https://observatoriodacomunicacao.org.br/artigos/emocao-por-que-observar-a-si-mesmo-e-um-caminho-para-a-liberdade-por-laize-barros/


Para quem escrevi o e-book? 

Para você! Para você aprender mais sobre você e ser melhor observador 
de si mesmo. 

Para casal ou grupo como um desafio saudável e catalisador de boas 
conversas. 

Para gestores e líderes autênticos! O gestor ou gestora pode incorporar 
como ferramenta da Trilha de Carreira e em feedbacks em treinamentos 
corporativos ou em escolas com equipes que vivam o desafio de maior 
integração e fortalecimento do diálogo para inovação e expansão de 
pontos de vista. 
 

Se você aceitar o desafio de 11 dias para aprender mais sobre você, 

compartilhe comigo nas redes sociais que vou adorar acompanhar: 

@laizedebarros. 

- 

[Ilustração de Bianca Piquet quem aceitou o desafio; você pode 

acompanhar a A jornada de Bianca em linkedin.com/in/bianca-piquet]. 

- 

Eu sou Laize de Barros, ajudo pessoas a alinhar Vida e Carreira com 

mentorias e cursos. Psicóloga e Mestre em Psicologia e Educação 
(USP), colunista da Comunidade Marketing da Gentileza e do 

Observatório da Comunicação Institucional. Escritora das minhas 

histórias e das que espio nas janelas da vida. @laizedebarros IN IG 

https://www.linkedin.com/in/bianca-piquet

