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Introdução

Eu e as minhas amigas pas-
sámos a adolescência a 

ter conversas infindáveis 
sobre melhorias que podía-
mos fazer a nós 
mesmas: perder 
peso, ser mais 
bonitas, arran-
jar namorado, 
ser mais inteli-
gentes, arranjar 
namorado, ter mais 
sucesso e, claro, 
arranjar namorado. 
Os anos passaram 
e ainda falamos dos 
mesmos tópicos. 
Porquê? Porque 
nunca encontrá-
mos a solução para 
o único problema 
que nos chateou desde a adolescência: como melhorar a 
nossa autoestima enfraquecida.

Andávamos tão entretidas a acreditar no que toda a gente 
dizia sobre nós que nos esquecemos de quem realmente 

Namorámos com rapazes
 que nos tratavam mal…
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éramos. Mais importante ainda, esquecemo-nos de nos res-
peitar a nós mesmas e às nossas opiniões.

Algumas de nós eram tão inseguras que se contentaram com 
a mediania no que tocou à carreira e ao namorado. Namo-
raram com rapazes que as tratavam mal, ou com rapazes a 
quem tratavam mal. Uma cena mesmo triste, posso garantir. 

Muitas das minhas colegas de turma deixaram os pais e os 
professores ditarem-lhes o futuro. Uma das minhas amigas 
desesperava por ser artista mas, quando o pai dela senten-
ciou «Todos os artistas são uns falhados», ela desistiu do 
sonho. Outra amiga deixou-se convencer por uma profes-
sora de que nunca conseguiria entrar para a universidade. 

Nem toda a gente se deixa convencer a deixar de seguir os 
seus sonhos e, para cada história triste, há uma história ale-
gre. Um rapaz descartou os conselhos do professor e veio a 
ser médico. Uma rapariga, cujos pais não lhe queriam pagar 
o curso em artes dramáticas, agora é uma atriz com bas-
tante sucesso. 

Por conseguinte, o que faz com que alguém realize os seus 
sonhos apesar das enormes contrariedades, e outro alguém 
desistir? Será o destino de cada um? Será a sorte? Ou será a 
convicção em si própria e nas suas capacidades?

Eu estou convencida de que tudo gira em torno da convic-
ção em nós próprios, e por isso é tão importante sabermos 
respeitarmo-nos. Afinal, enquanto não tivermos fé em nós 
mesmos, não teremos autoconfiança para realizar ambições, 
defender crenças, realizar sonhos, e ficar com o namorado 
ou a namorada que escolhemos. 
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Gostares de ti, independentemente 
do resto 

Toda a gente tem momentos de dúvida, mas é quando estes 
se sobrepõem a tudo que temos sarilho. Quando tinha 14 
anos, tive de escrever um trabalho intitulado «Do que eu 
gosto em mim». Por mais voltas que desse à cabeça, não me 
conseguia lembrar de nada que eu admirasse verdadeira-
mente. Não estava muito contente com a minha aparência, 
e as notas irregulares na escola deixavam muito a desejar 
(perguntem à minha mãe!). Andava roída pela culpa das 
coisas horrorosas que dizia aos meus pais, e das partidas 
mazinhas que pregava às minhas amigas. Em suma, eu não 
estava nada bem impressionada e tinha passado anos a pri-
var-me da minha própria boa companhia.

Agora é que podia escrever esse trabalho num instante. 
Demorei anos a perceber e, mais 
importante, a acreditar que sou boa 
pessoa e que faço coisas maravilho-
sas. Ainda me dou a maldadezinhas 
e continuo convencida de que me 
trocaram o nariz à nascença, mas 
aceito que a Anita «boazinha» 
vive ao lado da Anita mais ou 
menos. Não é por uma ou duas 
fraquezas (um nariz imperfeito 
e a tendência para tagarelar 
até ficar rouca) que me vou 
dar por vencida — uma 
rapariga também tem a 
sua autoestima, não é? … ou com rapazes 

a quem tratávamos mal.
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Seja como for, as fraquezas também têm utilidade, e até 
podem revelar-se forças disfarçadas. (Acham que eu podia 
dar conselhos numa revista sem a capacidade de falar pelos 
cotovelos?)

A adolescência é uma época problemática. Sentimo-
-nos inseguras, irrequietas e insuficientes. Sentimo-nos no 
meio do jogo da corda — de um lado a idade adulta, do 
outro a infância. Ora nos esforçamos por crescer, ora aposta-
mos mais na infância. Nas bancadas estão pais, professores, 
amigos, namorados, revistas, sites e redes sociais, progra-
mas de televisão, filmes, livros e anúncios. Todos bradam 
mensagens sobre quem deves ser, o que deves fazer, que 
aspeto deves ter. Essas mensagens subentendem que não és 
boa que chegue, bonita que chegue ou esperta que chegue. 
Se uma rapariga alguma vez precisar de uma razão para se 
sentir mal consigo própria, as tais mensagens chegam e 
sobram para isso. 

Sem um forte sentido de autoestima ninguém pode alcan-
çar o seu potencial. Contam-se aos milhares as pessoas 
que se contentam com a mediania: pessoas tão infelizes e 
manietadas que ficam propensas a depressões, transtornos 
alimentares e relações autodestrutivas. 

Melhorar a autoestima é a chave da melhoria da tua 
vida para sempre. É o teu escudo contra o mundo, e 
a tua boia de salvação quando as coisas correm mal. 
Assim que te respeitares a ti própria, saberás que, 
aconteça o que acontecer, consegues lidar com isso. 
A autoestima é a melhor forma de ganhar autoconfiança, e 
aquilo que ninguém te poderá tirar. 
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PRIMEIRO CAPÍTULO 

O que é a autoestima? 

Será (A) uma hortaliça que se coze a si própria, (B) o 
quanto as pes-

soas gostam de 
ti ou (C) ter boa 
opinião de ti 
própria e esta-
res contente com 
quem tu és? 

Tens 60 segundos para respon-
der, e começa a contar a partir 
de agora. Tiquetaque, tiquetaque, 
etc.

Se respondeste (A) ou (B), estás 
mesmo a precisar deste livro. 
Se respondeste (C), és mesmo 
esperta porque, sim, a autoestima 
tem tudo a ver com a confiança 
em ti mesma, a fé em ti mesma 
e, acima de tudo, o gosto por ti 
mesma. Se gostas de ti própria 
(até das partes fracas), não estarás 
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interessadíssima em trocar de lugar com a Rihanna ou a 
Angelina Jolie. Ora, é por causa de sermos tão poucas a gos-
tarmos mesmo de nós próprias que eu escrevi este livro. 

Constantemente, muitos de nós tratam injusta e desfavora-
velmente uma pessoa em particular. Quando essa pessoa faz 
alguma coisa embaraçosa ou irritante, zangamo-nos com 
ela. Quando põe a pata na poça, gozamos com ela. Dizemos 
coisas horrorosas quando ela se vê ao espelho. Raramente 
tecemos um elogio. Pior de tudo, não deixamos essa pessoa 
ser como é nem fazer o que ela bem entende. Quem é essa 
pobre coitada, perguntas tu? Ora, acredites ou não, és tu! 
Por vezes, somos a pior inimiga de nós próprias. 

A maioria de nós não sabe como ser boazinha consigo pró-
pria. Rebaixamo-nos por não sermos perfeitas. Odiamo-nos 
porque não somos bonitas ou magras o suficiente. Somos 
intransigentes se não tivermos as melhores notas ou não for-
mos escolhidas para a equipa de ginástica. Sabe-se lá como, 
até arranjamos maneira de nos censurarmos por perdermos 
um namorado ou por não termos nenhum. 

A única desculpa para seres assim mazinha contigo própria 
é a falta de autoestima. Decidiste que não tens importância 
nenhuma e não interessa o que dizes nem o que pensas de 
ti mesma. ERRADO! E agora vou dizer-te porquê. 

Porque é a autoestima essencial? 
1.  As pessoas alcançam mais objetivos quando acreditam 

nelas próprias. 

2.  A autoestima traduz-se na autoconfiança em seres como 
és. 
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O QUE É A AUTOESTIMA?

3.  Se tiveres autoestima, sabes respeitar-te a ti mesma. 
Quando te respeitares a ti mesma, toda a gente que te 
rodeia fará o mesmo. 

4.  Saberás dar mais importância ao facto de cumprires as 
tuas próprias expetativas do que esforçares-te por cum-
prir aquilo que os outros esperam de ti. 

5.  A autoestima significa que não tens nada a provar a nin-
guém. 

6.  Serás muito mais feliz sabendo que estás a ser sincera 
contigo própria. 

Alcançar: é mais fácil falar do que 
fazer 

A definição do dicionário para autoestima (ter boa opinião 
de si mesma) parece simples mas, infelizmente, é mais 

fácil falar do que fazer. 

Todavia, mais tarde, em casa, quando te estás a esfolar viva 
por teres chumbado num exame, ou a repreender-te por 
teres dito «Sim» quando querias realmente dizer «Não», faz 
a ti própria a mesma pergunta outra vez. Aposto que a res-
posta passou de «Sim» para «Às vezes» ou talvez até para 
«Só podes estar a gozar». 

Pergunta rápida: Sentes-te bem 
contigo mesma?

Resposta automática: Claro!
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Não é fácil tratares-te a ti mesma com o maior respeito, 
e custa muito dar ouvidos a ti mesma em detrimento dos 
outros, mas a autoestima também se reaprende. 

Reaprender? Podes apostar! Infelizmente, a autoes-
tima é arrancada à maioria de nós desde tenra idade. 
Ensinam-nos que o valor que temos não vem de dentro mas 
sim daquilo que temos, do que fazemos, dos sítios onde 
vamos, de quem conhecemos e do quanto os outros gos-
tam ou não gostam de nós. Muito raramente nos ensinam a 
importância de gostarmos de nós próprios. 

Comparar-nos com esses padrões extremos não tem mal 
nenhum quando corre tudo bem, mas o que é que acontece 
quando tudo fica de pernas para o ar? 

Digamos que chumbas num exame que toda a gente (sto-
res, pais e amigos) diz ser crucial para o teu êxito e que 
era, diziam eles, tão fácil que qualquer palerma passava. 
De repente, deixaste toda a gente ficar mal (e nunca mais 
se calam com isso) e fizeste figura de idiota. Como já te falta 
autoestima, deixaste que esses comentários prejudiciais te 
fizessem sentir deprimida, insegura, em suma, imprestável. 
Sentes-te tão em baixo que até tens vergonha de encarar 
alguém que tenha apostado em ti, e a tua autoconfiança 
foi-se por água abaixo. 

Se, por outro lado, encaraste este revés nas tuas pró-
prias condições, podes não estar nada contente com o 
resultado, mas continuas a contar com a tua autoestima 
para te dar autoconfiança e para saíres por cima ou ten-
tares outra vez. A autoestima está ao teu alcance, basta 
aceitá-la. 
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O QUE É A AUTOESTIMA?

A autoestima deixa-te fazer escolhas. Por exemplo, se o teu 
namorado ou namorada te der tampa, tu (e não os teus 
amigos) é que decides como vais lidar com essa separação. 
Podes decidir fazer luto durante semanas e ficar na amargura, 
ou podes decidir dizer «Pronto, a vida é assim, adeusinho.» 

Se, quando olhas para fotos de supermodelos, ficas 
deprimida, é uma decisão tua. Uma reação melhor 
às fotos seria: «Eu sou única em todos os aspe-
tos, de que serve comparar-me com as outras?» 
Ora isto é que é autoestima. 

Há quem diga o seguinte: Se te comparares com 
outras pessoas, corres o risco de ficar vaidosa e amarga, pois 
vai haver sempre gente acima e abaixo de ti. Não digas que 
não avisámos! 

A vaidade não é para aqui chamada

«A stora disse-me que só os egoístas é que 

pensam neles primeiro e que, se eu quisesse 

que gostassem de mim, devia ajudar na peça 

de teatro da escola. Fez-me sentir tão mal 

que fiquei a ajudar.» 

Sandra, 14 anos 
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«Sei que sou boa a Matemática mas, quando 

falo nisso, as minhas amigas dizem para não me 

gabar. Até parece que gostariam mais de mim 

se eu fosse péssima a Matemática, ou fingisse 

que sou, pelo menos.»

Laura, 17 anos

Consideras-te atraente? Se consideras, aposto que nunca 
admites. Somos ensinadas a não dizermos nada de 

positivo sobre nós mesmas. Dizem-nos para não nos gabar-
mos, para não nos vangloriarmos, para sermos humildes e 
modestas. 

A autoestima não tem nada a ver com manias de impor-
tância nem com pensar que somos melhores do que os 
outros. A autoestima significa ter fé em ti mesma, gostar de 
ti mesma, fazer o que sabemos ser certo para nós. 

MITO: Uma pessoa com orgulho em si mesma é presun-
çosa. 
MITO: Uma pessoa que dê prioridade às suas necessidades 
é egoísta. 
MITO: Uma pessoa que diga «Não» quando todas as outras 
dizem «Sim» só quer chamar as atenções sobre si.
MITO: Uma pessoa que se ache bonita é vaidosa e conven-
cida. 

Na nossa sociedade, qualquer forma de amor-próprio é 
vista pela negativa e abundam os rótulos do tipo narcisista 
(alguém que só se interessa por si próprio) e egocêntrico 
(alguém que só sabe falar de si). Esta gente tem autoestima? 
Nem pensar. Até podem parecer autoconfiantes e seguros 
das suas opiniões mas, na realidade, são pessoas tremenda-
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O QUE É A AUTOESTIMA?

mente inseguras que têm necessidade de provar quem são 
diante dos outros. Por conseguinte, passam os dias a tentar 
ser o centro das atenções. Se tivessem autoestima, não pre-
cisavam de provar que são lindas, espertas ou importantes, 
porque saberiam disso no seu íntimo. 

Pensa na pessoa mais simpática que conheces. Anda por aí 
a alardear o quanto é maravilhosa? Gosta de te rebaixar? 
Não, nada disso. As pessoas com autoestima não precisam 
de falar do que pensam de si mesmas, já o sabem. Não pre-
cisam de rebaixar os outros para se sentirem bem — já se 
sentem bem consigo mesmas.

Sê quem realmente és 

           «Eu imagino que há duas versões em miniatura 

de mim próprio, sentadas em cada ombro. Uma 

encoraja-me a ser eu mesmo. A outra está sem-

pre a dizer que não presto para nada.»

Zé, 15 anos 

Todos temos personalidades diferentes que mostramos 
ao mundo. Temos a pessoa que todos os outros veem 

— a personalidade pública. É aquela que faz cara alegre para 
a família, e poderá fazer cara feia para os irmãos. Depois 
temos a pessoa que vive na nossa cabeça, que ralha con-
nosco por sermos maus e que nos lembra o tempo todo que 
não prestamos para nada. Finalmente, o nosso verdadeiro 
eu. É aquele com bateladas de autoestima e aquele que 
desejamos libertar. Se aumentarmos a autoestima, podemos 
ajudar estas três personalidades a colaborarem em vez de 
brigarem umas com as outras. Se tiveres autoestima, terás 
autoconfiança para seres quem realmente és. 
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Não é uma poção mágica

Se eu tiver feito com que a autoestima pareça a solução de 
todos os problemas, palmas para mim, mas a autoestima 

não é nenhuma poção mágica que transforme o inferno no 
céu, uma nota má numa nota excelente. A autoestima tem 
realmente as suas limitações. 

A autoestima não te pode garantir uma vida de felicidade e 
alegria infinitas. Na vida vão acontecer coisas que pouco ou 
nada podes controlar, algumas causadoras de grande tristeza. 

A autoestima pode ajudar-te a aguentar essas tormentas. 
Também terás autoconfiança suficiente para passar à frente 
e seguir com a tua vida. 

Gostares de ti própria e teres fé no teu valor é o mais pró-
ximo que poderás vir a estar de uma sensação global de 
felicidade. 
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O QUE É A AUTOESTIMA?

Miss Simpatia 

A autoestima não é um atalho para vires a ser Miss 
Simpatia. Vais continuar a perder a cabeça com a tua 

melhor amiga, a gritar com a tua mãe, a cuscar a tua irmã e 
a ficar com a última bolacha do pacote. 

No final de uma sessão de rabugice ou maldade, conti-
nuarás a sentir culpa e remorsos mas, em vez de deitares 
pensamentos negativos em cima de ações negativas, a tua 
autoestima vai ajudar-te a descortinar porque é que foste 
tão chatinha, para começar. 

A autoestima não faz de ti nenhum anjo, mas dá-te a 
hipótese de te compreenderes melhor. Vais aceitar que os 
momentos maus, tal como os momentos bons, fazem parte 
da tua personalidade.

Ter namorado(a)

O facto de te sentires bem com a tua pessoa não 
significa automaticamente que vás encontrar o rapaz 

da tua vida, mas é justo dizer que as pessoas gostam de 
pessoas que gostem de si próprias. Ninguém quer namorar 
com quem precise constantemente de ouvir que o adoram 
ou que é atraente ou inteligente. 

Ter autoestima significa que conheces os teus pontos fortes 
(até conheces os teus pontos fracos, mas deixa lá) e sabes 
que és uma pessoa de valor. Não precisas que ninguém to 
diga. Como te respeitas a ti própria, o teu namorado tam-
bém te vai respeitar. 
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À prova de falhas 

A autoestima não te impede de falhar. Tal como a felici-
dade, as falhas podem fugir ao teu controlo. Podes nem 

saber porque é que determinada relação correu mal, ou por-
que é que chumbaste num exame. 

Não há plano à prova de falhas, mas a autoestima consti-
tui uma bela rede de segurança. Permite que corras riscos 
porque sabes que, se falhares, a tua autoestima deixará que 
voltes a sentir autoconfiança. Podes detestar falhas, mas 
nunca te detestes por falhares. 

Um mundo perfeito 

Quantas vezes já te repreendeste por não seres perfeita? 
Se fores como muita gente que eu conheço, há boas 

hipóteses de o fazeres todos os dias. Melhorar a autoestima 
não significa que tudo fique perfeito de repente. Só significa 
que serás capaz de aceitar as imperfeições — as tuas e as do 
resto do mundo.

Por mais que gostássemos de ter o bom aspeto das supermo-
delos, não temos, o que não significa abandonar quaisquer 
expetativas, mas sim aquelas que exigem perfeição. Tentar 
alcançar a perfeição é, em suma, um atalho para a catástrofe. 
A autoestima ajuda-te a aceitar que a perfeição simples-
mente não existe. Por conseguinte, deixarás de te castigar 
tanto quando achares que ficaste aquém das expetativas. 
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