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Atividade 23 – Construindo a autoconfiança e a resiliência na elaboração do projeto de vida

Habilidades priorizadas: 

• Comparar e relacionar as noções de “autoconfiança” e “arrogância”;

• Estabelecer relações entre o conhecimento de si mesmo e a construção 
da autoconfiança baseada na identificação dos pontos frágeis e fortes;

• Relacionar diferentes aspectos da autoconfiança e da resiliência para 
nortear seus planos para o futuro;

• Demonstrar disponibilidade interna para o autoconhecimento.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO: “CONSTRUINDO A AUTOCONFIANÇA”

O QUE É SER AUTOCONFIANTE?

Pesquisando o termo “autoconfiança” em 
sites de busca, surgem muitas imagens e 
textos na linha do “querer é poder” ! Mas não 
é bem assim! A verdadeira autoconfiança se 
constrói a partir de uma visão clara de si 
mesmo, das próprias potencialidades e 
limites, para que seja possível investir no 
desenvolvimento pessoal e conquistar um 
real fortalecimento interno.

Ter autoconfiança não é acreditar que se pode 
tudo, iludindo-se acerca de suas próprias 
potencialidades. É ter uma visão real de si 
mesmo, reconhecer seus desejos e os 
potenciais que se tem para alcançá-los, para 
que se possa construir o caminho do sucesso 
através de muito trabalho. 

Outro aspecto importante relacionado à 
autoconfiança relaciona-se diretamente com 
o Método da Tentativa e Erro e com o 
conceito de resiliência, ou seja, a capacidade 
de reconhecer e aprender com a fraqueza, a 
frustração, o erro, o despreparo. 
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Importante salientar, neste sentido, a diferença entre ser autoconfiante, ou seja, 
confiar nas próprias capacidades, e ser arrogante ou iludido em relação a si mesmo.

Ter autoconfiança pode ser confundido com uma atitude arrogante que faz com que 
a pessoa se arrisque desnecessariamente. A verdadeira autoconfiança se constrói 
passo a passo, em um ir e vir incessante entre erros e acertos. A verdadeira 
autoconfiança se constrói na relação com os outros – aceitando ajuda e oferecendo 
apoio, dependendo de qual lado se está em cada uma das situações da vida.

Os MÉTODOS METACOGNITIVOS explorados no decorrer de suas aulas de Mente 
Inovadora colaboram, cada um na sua especificidade, com o desenvolvimento 
humano e, portanto, com a construção da autoconfiança. Abaixo, estão dois métodos 
essenciais neste processo de construção da autoconfiança e resiliência:

O Método da Tentativa e Erro colabora 
com a disposição para correr o risco 
de errar (dentro de certos limites, é 
claro!). Dar forças para lidar com o erro 
de maneira serena e tirar dele 
aprendizagens que promovam o 
amadurecimento pessoal.

O Método do Alpinista ajuda a reconhecer 
os limites atuais e a necessidade de “dar um 
passo para trás” para se fortalecer. Há vezes 
em que esta é a única maneira de seguir 
adiante nos obstáculos e objetivos da vida.
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Uma chave importante para  o 
sucesso é autoconfiança. Uma chave 
importante para a autoconfiança é 
preparação (Arthur Ashe)

E qual é a chave para a preparação?

IMAGEM 01

IMAGEM 02

IMAGEM 03
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Após ler o texto “O que é ser autoconfiante?” e analisar atentamente as 
imagens acima, responda em seu caderno ou livro do aluno as perguntas 
a seguir: 

1. O que chama a sua atenção na imagem 1? O que elas estão 
representando?

2. Quais são as semelhanças e diferenças entre os dois homens da 
imagem 1?

3. Referente à imagem 1, qual deles representa uma pessoa 
autoconfiante? Por quê? É possível que os homens alcancem o que 
estão vendo no espelho (ter o corpo que está no espelho)? Como? 

4. O que chama a sua atenção na imagem 2? O que elas estão 
representando?

5. Na imagem 2, quais são as semelhanças e diferenças entre as duas 
situações apresentadas?

6. Na imagem 2, é possível relacionar a primeira iilustração com o 
Método da Tentativa e Erro? Como? Lembre-se que essa não é uma 
questão de autoconfiança, mas de muito treino para conseguir as 
condições de realizar o salto em segurança.

7. Como a “ajuda do outro”, retratada na segunda ilustração, imagem 2, 
relaciona-se com a autoconfiança explorada no texto? 

8. Qual a relação da frase de Arthur Ashe (presente na imagem 3), com a 
autoconfiança e o trabalho de preparar-se para ser forte e obter 
sucesso? 

9. Você concorda com a frase de Arthur Ashe, presente na imagem 3? 

10. De acordo com a abordagem do texto, você considera que ser 
autoconfiante é fazer tudo sozinho? Ou é saber aceitar ajuda no 
momento que se precisa e se arriscar a andar sozinho quando se sente 
pronto (ou quase pronto)?

11. Como você acredita que pode se preparar para se tornar 
autoconfiante e caminhar em direção ao sucesso? Quais métodos 
pode ajudá-lo? Como?

EXERCÍCIO – REFLITA E RESPONDA  
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2. AUTOCONFIANÇA NO PROJETO DE VIDA

Neste momento, você vai refletir sobre a importância de desenvolver a 
autoconfiança e resiliência na construção e concretização do Projeto de Vida e em 
como os recursos da Metodologia (Métodos, jogos e Portal Arenas) podem colaborar 
no desenvolvimento de habilidades e conquista dos objetivos pessoais. 

Para isso, você deve escrever um texto dissertativo (seguindo as orientações 
presentes a seguir) sobre aspectos importantes das relações humanas que estão 
intimamente ligados aos temas tratados nas últimas aulas: intolerância e preconceito. 
Lembre-se que um projeto de vida precisa ser realizável e para isso é preciso 
construí-lo em bases sólidas. O autoconhecimento e a resiliência possibilitam a 
construção de uma verdadeira autoconfiança que norteia as escolhas e dá forças 
para “pagar o preço” de perseguir os sonhos.

DISSERTAÇÃO: INTOLERÂNCIA E PRECONCEITO – CONVIVENDO COMIGO 
MESMO E COM O OUTRO

Escreva uma dissertação discutindo sobre possíveis implicações do 
autoconhecimento (conviver consigo mesmo) e do trabalho em equipe (conviver com 
o outro) na elaboração de um projeto de vida. Estabeleça conexões com problemas 
relacionados à intolerância e ao preconceito. Você pode ilustrar com questões que 
vislumbram o caminho para a concretização do seu próprio projeto de vida e incluir 
reflexões sobre como você pode ser preparar para trilhar sua futura jornada da melhor 
maneira possível. 

Para escrever seu texto, reflita também sobre as questões a seguir: 

• Como as reflexões sobre autoconfiança e resiliência podem ajudar a construir um 
Projeto de Vida?

• Como o autoconhecimento relaciona-se com o desenvolvimento da 
autoconfiança?

• O que cada um precisa desenvolver em si mesmo para 
construir uma autoconfiança verdadeira, que leve a 
atingir os objetivos?

• Como os métodos estudados no programa podem ajudar 
na construção da autoconfiança?

• Como os jogos de raciocínio podem colaborar no 
fortalecimento das habilidades necessárias para construir 
a autoconfiança e resiliência? 
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DICAS

• O que é uma dissertação? É um texto argumentativo, que traz ideias e opiniões 
sobre um tema. Ao contrário do relato pessoal (primeira produção textual 
realizada), o foco é a objetividade com que se analisa o tema.

• Utilize as páginas 51 a 53 de seu livro do aluno para fazer o seu rascunho da 
dissertação. Boa escrita!

3. APLICAÇÃO NA VIDA: TROCANDO E APRENDENDO...

CRITÉRIOS PARA ENVIO DO TEXTO

mlbr.com.br/regmontezuma

Entrega dentro do prazo (23h59 da data limite)

Número de linhas (15 a 30)

Adequação à proposta (o texto responde ao que foi solicitado)

Adequação à norma culta (correção gramatical)

Microcoesão (estruturação frasal)

Macrocoesão (encadeamento entre as frases e parágrafos)

Coerência (encadeamento de ideias) 

VAMOS 
LEMBRAR?

Esta atividade encerra a lição 5, sobre a 
autoconfiança e a resiliência no “Projeto de 
Vida”. 

Agora você terá um espaço para realizar 
trocas acerca de suas impressões, 
sentimentos e ideias sobre como o 
desenvolvimento da resiliência e a 
construção da autoconfiança colaboram 
para alcançar os objetivos desejados para a 
vida futura. 
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COMPARTILHE CONOSCO SUAS ATIVIDADES EM FAMÍLIA!
POSTE EM SUAS REDES SOCIAIS COM #MLEMFAMÍLIA OU NOS MANDE WHATSAPP.

MLBR.COM.BR / WHATS (11 96447-0332) E NÓS REPOSTAREMOS NOS CANAIS OFICIAIS DA MIND LAB!
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Através de uma conversa presencial ou de 
modo virtual com seus amigos, familiares 
e/ou colegas de classe reflita e discuta 
sobre as questões a seguir: 

• Como construir a minha autoconfiança?

• O que mais lhes chamou a atenção no 
tema “autoconfiança”, que discutimos 
nas duas últimas aulas?

• Como a construção da autoconfiança 
influencia a elaboração de um “Projeto 
de Vida”?

• Uma atitude resiliente diante das 
dificuldades enfrentadas pode fazer a 
diferença na execução de um “Projeto 
de Vida”? Por quê?


