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Legítimo representante do interior 

do Estado de São Paulo.

Bauru – Botucatu - Itu
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'Sonho com a cirurgia', diz Patrícia 

Araújo sobre mudança de sexo

No ar em 'Salve Jorge', a travesti 

pretende operar ainda em 2013, diz que 

está há quase um ano sem se prostituir 

e sonha adotar uma menina. Patrícia 

interpreta uma travesti traficada em 

"Salve Jorge"

Patrícia Araújo, 31 anos, nascida Felipe Silva de Araújo é uma atriz e modelo 

transexual brasileira. Patrícia também é ex-atriz pornográfica. 
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Induzir ao erro. 

Fazer cair em erro. 

Iludir, burlar, lograr: enganar os incautos.

Trair (o cônjuge): enganar a esposa.

Induzir ao erro: as aparências enganam.

Procurar iludir-se.

Confundir-se, equivocar-se.

Sinônimo de enganar:

atraiçoar, burlar, despojar, embair, 

engazopar, equivocar, esbulhar, espoliar, 

falsificar, fraudar, iludir, lesar, lograr, 

ludibriar, mentir, trair e usurpar.
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 Mentimos para nós mesmos quase o tempo todo.

 Auto-engano, que para o nosso bem ou nossa ruina, permeia grande parte 

das opções e julgamentos que fazemos.

 Esse fenômeno se baseia na capacidade que temos de acreditar que somos 

aquilo que não somos.

 Até certa medida, enganar a si próprio para conseguir alcançar um objetivo 

pode ser saudável e, às vezes, até necessário, mas é preciso saber quando 

usar essa técnica e tentar encontrar o equilíbrio para viver bem.

 Não podemos transformar o auto-engano em uma armadura de quem se acha 

perfeito.

 Devemos separar o lado considerado saudável do outro lado que pode gerar 

dissabores físicos, emocionais e até éticos.



“O Pior cego é o que está 

convicto e seguro de que vê.

Não há nada mais fácil do que 

apontar os erros, preconceitos 

e fanatismo dos outros 

enquanto permanecemos 

cegos e insensíveis aos 

nossos próprios.”

Eduardo Gianetti 

"O Autoengano é a armadura de quem se 

acha perfeito!"

Sintomas do Autoengano :

1 - Achar que só o outro tem defeitos,

2 - Se sentir péssimo e colocar no outro a 

responsabilidade por esse sentimento,

3 - Achar que só os outros falham com você, que 

ninguém te entende, que você é um pobre coitado 

vivendo a mercê das escolhas alheias,

4 - Pensar que a vida é injusta contigo, que os 

defeitos do outro são sempre piores que os seus,

5 - Seus problemas são sempre os mais difíceis,

6 - Você é o único que se esforça para que algo 

tenha sucesso!
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Interpelado por Deus sobre o 

paradeiro de Abel, Caim respondeu: 

“Não sei. Acaso sou o guarda de 

meu irmão?” (Gênesis, 4:9)





Matriz biológica do 

cavalo de Tróia



* Significa que a pessoa é e permanece otimista apesar da “Tríade Trágica”.

* Tríade Trágica: Aspectos da existência humana que podem ser circunscritos por:      

1. Dor; 

2. Culpa; 

3. Morte.
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O potencial humano, nos seus melhores aspectos, sempre permite:

1 – Transformar o sofrimento numa conquista e numa realização 

humana;

2 – Extrair da culpa a oportunidade de mudar a si mesmo para 

melhor;

3 – Fazer da transitoriedade da vida um incentivo para realizar 

ações responsáveis.
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"Depois que a tecnologia inventou o telefone, telégrafo, televisão, 

todos os meios de comunicação a longa distância, é que se descobriu 

que o problema da comunicação era o de perto."

Millôr Fernandes
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"Infidelidade financeira" atinge quase metade dos casais.

 Quase metade dos homens e mulheres mente para seus parceiros quando o assunto é dinheiro.

 46% delas mentem para seus parceiros sobre dinheiro. Entre práticas mais comuns estão esconder compras no 

fundo do armário e retirar dinheiro da conta conjunta sem o parceiro saber.

 60% dos homens e mulheres acham que mentir sobre dinheiro é um tipo de infidelidade.

 Para 66%, a honestidade sobre as finanças é tão importante quanto se manter monogâmico.

 Para 33%, a infidelidade financeira pode levar à infidelidade sexual.

 10% das mulheres confessaram terem contas bancárias secretas ou cartões de crédito escondidos dos maridos.

 Mais de 34% dos homens e mulheres que guardam segredo sobre o assunto dizem que fazem isso porque não 

concordam com o parceiro sobre a forma de gastar dinheiro.

 13% dos entrevistados disseram que se divorciaram ou faliram por causa de seus hábitos secretos.

Pesquisa feita pela Internet 

no primeiro semestre de 

2013, com 23 mil pessoas. 





• Na criança a tendência à mentira é uma coisa natural.

• Ela faz parte do pensamento egocêntrico da criança.

• A criança mente mais ou menos como inventa ou brinca.
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Eufemismo é uma figura de linguagem que emprega termos mais 

agradáveis para suavizar uma expressão. Consiste na visualização de uma 

expressão. Expressões populares têm um caráter cômico, o que pode 

atender em parte a intenção do eufemismo. 

Ele é desprovido de beleza. (Em lugar de feio)

Você faltou com a verdade. (Em lugar de mentiu)

"...Trata-se de um usurpador do bem alheio..." (Em lugar de ladrão)

Passar os cinco [dedos] -- expressão popular (Em vez de roubar)

Ele foi convidado a sair da escola. (Em lugar de expulso da escola)

Ele se apropriou do dinheiro do colega. (Em lugar de roubou) 

Ele não foi feliz nos exames. (Em vez de: ele foi reprovado)

Enriqueceu por meios ilícitos. (Em vez de: ele roubou)

Ela não raramente falta com a verdade (Em vez de mentir constantemente)

Ele desviou (Em vez de "roubou")



Ele entregou a alma a Deus. 

Ele foi morar junto com Deus.

Ele descansou dessa longa vida.

Foi desta para melhor.

Teve êxito letal.

Ele evoluiu para o óbito 

MORREU





 Doença psicossomática é quando problemas psicológicos se tornam físicos.

 É um processo pelo qual a pessoa “transfere” para o organismo a carga 
emocional decorrente de algum problema que está vivendo. 

 A explicação seria que a pessoa, por não saber expressar suas emoções e 
internalizar seus conflitos de forma adequada, acaba por armazenar suas tensões 
em seu corpo.

 Os problemas mais relatados pelos somatizadores são dor no peito, fadiga, 
tontura, dor de cabeça, inchaço, dor nas costas, falta de ar, insônia e dor 
abdominal.
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As doenças psicossomáticas podem se manifestar nos 

diversos sistemas que constituem nosso corpo, como por 

exemplo:

 Gastrointestinal (úlcera, gastrite, reto colite); 

 Respiratório (asma, bronquite); 

 Cardiovascular (hipertensão, taquicardia, angina);

 Dermatológico (vitiligo, psoríase, dermatite, herpes, 

urticária, eczema); 

 Endócrino e metabólico (diabetes); 

 Nervoso (enxaqueca, vertigens); 

 Articulações (artrite, artrose, tendinite, reumatismos). 
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A Técnica do Autoengano: o hábito e seus limites 

Até certa medida, enganar a si próprio para conseguir alcançar um objetivo pode ser saudável 

e, às vezes, até necessário, mas é preciso saber quando usar essa técnica e tentar encontrar o 

equilíbrio para viver bem. 

 A experiência de enganar a si próprio acontece no cotidiano de todos. 

 Tem intensidade e motivos diferentes.

 A prática do enganar-se é comum, independentemente de gênero e faixa etária.

 Adiantar o despertador para não perder a hora para os compromissos, acreditar que na próxima segunda-

feira a dieta será levada a sério e, que na virada do ano todas as metas serão alcançadas, pode tornar a vida 

mais leve e fácil.

 O  autoengano gera uma sensação de poder e ilude o indivíduo.

 É alimentado naturalmente no dia a dia de todos através da literatura, do cinema e até do mundo virtual tão 

presente no mundo contemporâneo.

 É preciso ter o cuidado de não tomar a ilusão como realidade pois a linha é tênue entre a vida real e a 

fantasia. 

 É preciso saber quando usar o autoengano e encontrar o equilíbrio para se viver bem.

 Até certa medida, esse movimento do autoengano é saudável e necessário.

 Funciona como uma ponte para superar situações com as quais o cidadão se sente inseguro. 

 O que não se pode é fazer do autoengano um vício e uma maneira de se viver e confundir realidade com 

ilusão.



1 - Quem é você? Que características o tornam uma pessoa interessante e 

especial?

2 - O que você faz? Qual sua formação?

3 - Qual sua imagem perante os demais?

4 - O que tem a oferecer?

5 - Quais seus pontos fortes e habilidades?

6 - Quais são seus pontos a desenvolver?

7 - Sua imagem pessoal e profissional está adequada para a instituição 

que você representa?



betosilv@terra.com.br

www.facebook.com/AlbertoSilvaPalestras
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