
Um jogo de 
autoconhecimento. 
Tirar um momento 
para si. Respirar. 
Planejar.
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Nas páginas seguintes você encontra material para 
tirar um minuto para pensar em como está sua vida 
hoje, se olhar, se perceber e a partir disso propor 
algumas metas e objetivos para si.

A ideia é parar um pouco para se auto observar com 
qualidade, sozinho e livre do julgamento de outras 
pessoas. Em março se comemora o Dia Internacional 
da Felicidade e este dia nos traz uma oportunidade de 
pensar um pouco sobre o que ela significa. 

Somos bombardeados por informações que nos 
dizem como alcançar a felicidade, ou produtos que 
prometem nos deixar mais felizes. Mas a verdade é 
que o que cada um necessita é algo diferente e tirar 
pequenas pausas para conhecer em profundidade 
aquilo que nos estrutura pode ser um passo para 
escolhas individuais mais pertinentes. Vamos tentar?



 Como
jogar?

Este não é um jogo de ganhar ou perder. É mais um caderno 
de notas, ou um espaço para organizar pensamentos. Então 
não há uma regra ou maneira certa de usar. Apenas convites 
para reflexão.

Imprima as páginas a seguir em papel Chamex A4 75 g/m² 
e preencha os locais indicados com suas respostas. Depois 
disso coloque todas as páginas respondidas lado a lado.

Este é o raio X de uma parte do que acontece com você agora, 
e que foi importante o suficiente para você escrever. Tire 
um momento para ler, pensar e refletir. No final, você é 
convidado a escrever suas impressões sobre este momento. 
Lembre-se de que ninguém vai ler além de você.

Guarde estas páginas e sempre que quiser, retome o jogo e 
guarde as páginas que tiver escrito. Depois de um tempo, 
você vai ter um diário bastante completo da sua trajetória 
e um hábito de autoconhecimento.



Mapa dos
sentimentos

Marque ao lado 3 ou 4 
sentimentos que você 
mais experimenta. 
Quais você nunca 
experimenta.
Quais você gostaria 
que estivessem mais 
presentes no seu 
dia a dia.
Lembre-se de usar 
cores diferentes 
para cada marcação.

Felicidade

Contentamento

Dúvida

Certeza

Medo

Preguiça

Tristeza

Alegria

Coragem

Solidão

Raiva

Esperança

Calma

Tranquilidade

Conexão

Tédio

Ansiedade

Paixão

Amor

Empatia

Potência

Aversão

Angústia

Satisfação

Confiança

Serenidade

Irritação

Insegurança

Curiosidade

Espontaneidade

Gratidão

Cansaço

Culpa

Desejo

Ciúme

Empolgação
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Pensando nos sentimentos que você mais experimenta hoje em dia: O quão presente eles são em sua 
vida? Eles te fazem bem? Eles te ajudam a atingir seus objetivos e satisfazer suas necessidades?

Pensando naqueles que você nunca experimenta: eles te fazem falta? Você sente que não experimentar 
estes sentimentos é algo bom para sua vida? Porque você acha que não vivencia estes sentimentos?

Com base no que você marcou na tabela anterior, responda às seguintes perguntas:



Com base nos que você apontou que gostaria que fizessem parte de sua vida: porque você sente que 
não estão presentes? Como você poderia aproveitá-los? Ainda: estes sentimentos são realmente uma 
necessidade na sua vida ou você sente apenas que deveriam estar presentes?

A ideia aqui é que é importante tentar encontrar um equilíbrio, mas que todos os sentimentos são 
válidos se eles estão sendo úteis para você. É muito comum ouvirmos que alguns sentimentos são 
bons e outros ruins. Todos os sentimentos tem sua serventia. Sem dúvida tristeza é mais difícil de 
lidar do que felicidade, mas sem a primeira não teríamos como medir e conhecer a segunda. Então 
a pergunta aqui é: você sente que há um equilíbrio em sua vida?
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Como as colunas acima se relacionam? Lembre-se de olhar sem julgamentos para si mesmo. A ideia é 
olhar de forma clara como o tempo está sendo gerenciado e fazer ajustes caso seja necessário.

que são extremamente 
importantes na sua vida

1.

2.

3.

4.

5.

que mais te tomam 
tempo da vida

1.

2.

3.

4.

5.

que você gostaria 
de tirar da sua vida

1.

2.

3.

4.

5.



Tabela de
emoções
e reações

Aqui você escolhe uma situação que 
mexeu com você no último mês. 
Anote o que foi, associe uma emoção 
da tabela ao acontecimento, 
descreva suas ações e avalie se a 
situação teve um desfecho positivo 
e, se não, anote uma ideia para fazer 
diferente da próxima vez que sentir 
isto. Aproveite para se habituar a 
associar uma emoção a uma reação. 
Assim você tem um mapa mental 
de quais emoções provocam quais 
respostas em você.

O que aconteceu? Sentimento que 
associo à ação.



O que eu fiz? Deu certo? 
Me senti bem?

O que posso fazer em 
uma próxima vez?



Por fim, uma breve lista de hábitos que promovem a saúde versus hábitos que devem ser evitados. 
Novamente aqui, vale a máxima do equilíbrio. A busca da perfeição também não é saudável. 
Use a lista abaixo como uma balança, apenas para visualizar o peso que os hábitos que podem 
ser prejudiciais à saúde estão tendo na sua rotina.

DURMO BEM, ACORDO 
DESCANSADA/O

ME ALIMENTO DE FORMA 
EQUILIBRADA COM VARIEDADE

PRATICO ATIVIDADE FÍSICA 
DE FORMA REGULAR

TENHO ENERGIA PARA AS 
ATIVIDADES DO DIA A DIA

BEBO ÁGUA REGULARMENTE 
AO LONGO DO DIA

DURMO POUCO, ME SINTO 
SONOLENTA/O AO LONGO DO DIA

COMO MUITOS ALIMENTOS 
ULTRAPROCESSADOS

NÃO PRATICO ATIVIDADE 
FÍSICA REGULARMENTE

ME SINTO CANSADA/O 
AO LONGO DO DIA

NÃO TENHO O HÁBITO DE 
BEBER ÁGUA AO LONGO DO DIA



Com base no que você respondeu nas páginas anteriores, aqui tem um espaço para anotar 
seus pensamentos e conclusões sobre esta fotografia escrita que tiramos hoje deste seu 
momento presente.

É importante ressaltar que este jogo é um exercício de rotina de autoconhecimento. Ele não se propõe a ser instrumento terapêutico. Se você sente que sentimentos negativos estão tomando grande parte de sua rotina, procure ajuda especializada.


