
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
ASSIS, SG., and AVANCI, JQ. Apresentação. In: Labirinto de espelhos: formação da auto-estima na 
infância e na adolescência [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2004. Criança, Mulher e Saúde 
collection, pp. 13-23. ISBN 978-85-7541-333-3. Available from SciELO Books 
<http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Apresentação 
 

 

Simone Gonçalves Assis   
Joviana Quintes Avanci 



APRESENTAÇÃO 

A mitologia grega conta a história de homens e mulheres que 
entrelaçaram suas vidas ao Labirinto de Creta, local em que 
estava preso um perigoso monstro - o Minotauro. O labirinto 
foi construído pelo arquiteto Dédalo, a pedido do poderoso Rei 
Minas da ilha de Creta . Era uma construção repleta de 
caminhos e passagens dispostos da maneira mais confusa 
possível , para impedir que qualquer pessoa pudesse sair de 
suas entranhas. Como o filho do Rei Minas havia sido morto 
ajudando o Rei Egeu da cidade de Atenas, todos os anos, o Rei 
Egeu era obrigado a sacrifica r sete moças e sete rapazes 
atenienses ao Minotauro. 
Teseu era filho do Rei Egeu, mas foi deixado com a mãe em 
outro país desde seu nascimento, sem conhecer a identidade 
de seu pai. Ao chegar à juventude, foi enviado pela mãe para 
Atenas, a fim de que herdasse o reinado. A caminho de seu 
destino, Teseu mostrou suas qualidades tirando a vida de 
bandidos , tornando-se famoso e querido pelo povo mesmo 
antes de chegar a Atenas. Lá chegando, foi recebido pelo Rei 
Egeu, que estimulado pela esposa, tentou matar Teseu, sem 
saber que ele era seu filho . A morte não chegou a ocorrer, pois 
Teseu se declarou como filho, sendo reconhecido pelo pai. 
O destino de Teseu continuou intricado e tortuoso. Foi enviado 
pelo pai à Creta com a finalidade de matar o Minotauro, fazendo 
parte do grupo que seria entregue ao monstro. Lá chegando, a 
filha do Rei Minas, Ariadne, apaixonou-se por Teseu, ao vê-lo 
desfilar para a morte. Ariadne procurou Dédalo e perguntou-
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lhe o segredo para fugir do labirinto. Em seguida, encontrou
se com Teseu e deu-lhe um novelo de linha para que o fosse 
desenrolando à medida que entrasse no labirinto, com a 
condição de que se casassem depois. Com essa ajuda, Teseu 
matou o Minotauro, saiu pelas confusas passagens e levou 
Ariadne e os jovens atenienses de volta a terra de seu pai. 
Todavia, a complicada vida de Teseu deu novas voltas: Ariadne 
morreu no caminho de volta e o Rei Minos se matou pensando 
que o filho havia morrido. Teseu tornou-se um rei muito bom 
para Atenas. Teve uma vida de lutas, tendo sido visto como 
um rei muito justo. Ao final da vida, expulsou o filho para a 
morte, enganado pela própria esposa. Morreu assassinado por 
um amigo, havendo indícios que foi banido de Atenas. Com 
sua morte, foi novamente considerado por seu povo como herói 
e protetor dos indefesos. 
A vida de Dédalo também se mostrou intimamente ligada ao 
labirinto que construiu. Por ter facilitado a fuga de Teseu, 
Dédalo foi preso no labirinto junto ao outro filho - Ícaro. Para 
fugir, construiu um par de asas para si e outro para o filho. 
Avisou ao filho que não voasse muito alto para que a goma 
não derretesse e a asa não se soltasse. O prazer da vista e a 
viagem maravilhosa transtornaram Ícaro, que subiu cada vez 
mais alto, esquecendo-se das recomendações do pai. Dédalo 
ficou só, banido de sua gente e sem filhos . 

(Hamilton, 1983) 

A vida do ser humano é um verdadeiro labirinto, repleto de passagens 

e veredas que criam inúmeros caminhos possíveis de serem trilhados. Esse 

labirinto, para Teseu e Dédalo, ou para cada criança recém-nascida, nos 

dias de hoje, pode representar tanto uma infinita possibilidade de 

transformação de rumos quanto um ciclo infindável de retornos sem 

sentido. Esse emaranhado de caminhos são entrecruzados não apenas pelas 

circunstâncias materiais que a vida proporciona a cada indivíduo, mas 

especialmente pelas pessoas que o atravessam. Para Teseu e Dédalo, o 

labirinto de suas vidas mostrou-se cheio de desafios e perdas, sofrimentos, 

alegrias e escolhas. Tomaram decisões que repercutiram em suas próprias 

vidas e na daqueles que mais amaram. 
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Para os místicos, o labirinto significa um percurso em que se 

integram símbolos de morte e de ressurreição; representa os caminhos da 

vida com seus desvios, incertezas, sensações, pensamentos e emoções; o 

labirinto possibilita superar dificuldades e encontrar saídas, tal como fez 

Teseu, ao esticar um novelo de linha, ou Dédalo, ao criar asas. 

Uma criança recém-nascida trilha seus próprios passos, desde o 

primeiro ar inalado por seus pulmões. Inicialmente, precisa contar com os 

fios de Ariadne deixados pelos pais e por outros adultos que lhe amam e 

cuidam até que perceba suas próprias asas e crie coragem para voar. Para 

aquelas pessoas que trilham solitárias o labirinto, voar se torna mais difícil. 

Investigar a capacidade de o adolescente apreciar seu jeito de ser e 

mostrar ao mundo seus valores e competência é o tema central deste livro, 

que tem como fundamento que as influências familiares e sociais são as 

raízes que permitem ã criança construir sua auto-estima e obter pleno 

desenvolvimento até a vida adulta. 

É neste sentido que foi concebida a metáfora dos espelhos incrustados 

nas paredes do labirinto. A cada passo dado nesse ambiente, o indivíduo vê 

a si próprio, inserido no contexto mais geral do local em que está. Ao 

mesmo tempo, vê os outros ao seu redor e é visto por eles em diferentes 

pedaços do caminho. A continuidade e a intensidade dos olhares e 

sentimentos criam e transformam seres humanos e relacionamentos. 

A auto-estima é uma característica humana forjada a partir dos 

olhares que a criança direciona e recebe dos espelhos que encontra ao 

percorrer o labirinto de sua vida. Envolve a capacidade humana de refletir 

sobre si próprio, descrevendo, julgando e avaliando a pessoa que é. Para 

que sua formação ocorra, o ser humano é, simultaneamente, observador e 

observado, juiz e julgado, avaliador e avaliado. 

Cada vez mais presente na discussão de inúmeros problemas 

individuais e sociais, a auto-estima é apontada como um fator decisivo na 

relação do indivíduo consigo mesmo e com os outros. Exerce uma marcante 

influência na percepção dos acontecimentos e das pessoas, influenciando 

de forma considerável o comportamento e as vivências do indivíduo. As 

experiências passadas e do cotidiano, as opiniões relevantes de pessoas 
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significativas, a visão cultural existente, os sentimentos e as percepções 

de si mesmo, as inseguranças, os êxitos e os fracassos estão na base da 

construção da auto-estima desde a mais tenra infância. 

O reconhecimento de que as situações adversas da vida têm um 

importante papel no julgamento de si - interferindo na postura que se 

assume perante a vida - motivou a investigação de uma possível associação 

entre o nível de auto-estima de adolescentes escolares das escolas públicas 

e particulares do município de São Gonçalo/ Rio de Janeiro e a violência 

familiar e social que vivenciam em casa, nas escolas e nas comunidades 

em que vivem. 

O pressuposto norteador deste livro é o de que a violência contra a 

criança e o adolescente está inversamente associada ao conceito de si mesmo. 

Essa forma de. viplência representa um terrível obstáculo no labirinto 

percorrido por muitas crianças. Pode ser caracterizada pela existência de 

um sujeito em condições superiores (idade, força, posição social ou 

econômica, inteligência, autoridade) que comete um dano físico, psicológico 

ou sexual, contrariamente à vontade da vítima ou por consentimento obtido 

a partir de indução ou sedução enganosa (Deslandes, 1994). Além da 

violência, outras situações adversas à vida da criança e do adolescente 

costumam estar relacionadas a níveis mais baixos de auto-estima, razão 

pela qual foram incluídos, no presente estudo, abuso de drogas, gravidez 

precoce, fracasso escolar, delinqüência, idéias de morte, agressões escolares 

e depressão (Tamayo & Cunha, 1983; Dourado, 1984; Rosenberg, 1989; 

Mecca, Smelser & Vasconcellos, 1989; Gross & Alder, 1970; Gomes, 1994). 

A aquisição da auto-estima pela criança está intrinsecamente 

relacionada ao autoconceito. Embora na prática os conceitos freqüentemente 

se misturem, refletem concepções diferenciadas. Entende-se por auto

estima a avaliação que a pessoa faz de si mesmo. Expressa uma atitude de 

aprovação ou de repulsa e até que ponto ela se considera capaz, significativa, 

bem-sucedida e valiosa. É o juízo pessoal de valor expresso nas atitudes 

que o indivíduo tem consigo mesmo. É uma experiência subjetiva que pode 

ser acessível às pessoas através de relatos verbais e comportamentos 

observáveis (Coopersmith, 1967). 
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o autoconceito se refere à organização hierárquica e multidimensional 

de um conjunto de percepções de si mesmo. O conteúdo dessas percepções 

é tudo aquilo que o indivíduo reconhece como fazendo parte de si. Tamayo 

e Cunha (1981), pesquisadores de referência para o tema no país, consideram 

que o self é adaptável, regulado pelo dinamismo individual, pelas 

características da interação social e pelo contexto situacional; é também 

eminentemente social, já que gera e é gerado nas interações sociais. 

No cenário nacional, o autoconceito e a auto-estima são mais 

comumente abordados em livros de auto-ajuda. Popularizaram-se no senso 

comum, através de palavras de fácil emprego que 'psicologizam' as relações 

humanas (Gobitta, 2000). 

A literatura internacional agrega ao conhecimento mais popular 

uma longa lista de trabalhos científicos sobre o tema. Mruk (1995) se 

preocupa em estimular o enfoque científico na consideração da auto

estima, porque: 1. é um fenômeno muito complexo, estando fortemente 

associado a outros construtos da personalidade; 2 . está implicada na 

vida cotidiana, relacionando-se à saúde mental- para o National Advisory 

Health Council (1996), é o principal indicador de saúde mental; 3. um 

valor depreciativo de si mesmo se associa a graves fenômenos mentais, 

como depressão, suicídio, sentimentos de inadequação e ansiedade; 4 . é 

um conceito importante para as ciências sociais, uma vez que aborda a 

percepção das pessoas sobre si mesmas, tendo uma interlocução direta 

com a experiência das condições sociais básicas, estruturais e relacionais 

vividas na sociedade; 5. nunca alcançou o significado social como o obtido 

no momento atual. 

A auto-estima é considerada por alguns como um dos indicadores 

sociais fundamentais para a análise do progresso social, mesmo entre alguns 

pesquisadores envolvidos em estudos sociológicos (Wells & Marwell apud 

Mruk, 1995) . Estes se inserem entre aqueles que compreendem a relevância 

da subjetividade humana na gênese dos processos sociais . 

Os atributos mais conhecidos de uma pessoa com alta auto-estima 

são: manter uma imagem bastante constante e positiva das próprias 

capacidades; ser criativo; ter facilidade para assumir papéis ativos em grupos 
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sociais; expressar as próprias visões; tender a um bom desempenho 

acadêmico; preocupar-se pouco com medos e ambivalências; orientar-se 

mais direta e realisticamente às metas pessoais; demonstrar confiança e 

otimismo nos próprios atributos, nas habilidades sociais e qualidades que 

possui; ser pouco sensível às críticas (Coopersmith, 1967). 

Já um indivíduo com baixa auto-estima tende a: apresentar 

sentimentos de isolamento e ansiedade; ser sensível às críticas; ter maior 

dificuldade de afirmar as próprias opiniões e necessidades; desistir com 

facilidade, evitando desafios; ter reduzida a clareza e o entendimento de si 

próprio, evitando situações de risco e expondo-se pouco (Huebner, 1997; 

Baumeister apud Gobitta, 2000). Costa (2000: 28), um importante educador 

brasileiro, aborda os problemas provocados pela baixa auto-estima a partir 

do espaço escolar: 

A auto-estima é, talvez, a variável mais crítica, que afeta 
a participação exitosa de um adolescente com outros em 
um projeto. Os adolescentes com baixa auto-estima 
desenvolvem mecanismos que provavelmente distorcem a 
comunicação de seus pensamentos e sentimentos e 
dificultam a integração grupal. 

Outros autores internacionais também se referem a essa questão 

(Sánchez & Escribano, 1999; Branden, 2000), acrescentando que as 

dificuldades atingem não apenas a própria pessoa, mas também aquelas 

com que ela se relaciona: 
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Além de problemas biológicos, não consigo pensar em uma 
única dificuldade psicológica - da ansiedade e depressão ao 
medo da intimidade ou do sucesso, ao abuso de álcool ou 
drogas, às deficiências na escola ou no trabalho, ao 
espancamento de companheiros e filhos, às disfunções sexuais 
ou à imaturidade emocional, ao suicídio ou aos crimes 
violentos - que não esteja relacionada com uma auto-estima 
negativa. De todos os julgamentos importantes que fazemos, 
nenhum é tão importante quanto o que fazemos sobre nós 
mesmos . A auto-estima positiva é requisito importante para 
uma vida satisfatória. (Branden, 2000: 9) 



Todavia, não há consenso absoluto sobre os atributos característicos 

das pessoas com baixa auto-estima, especialmente no que se refere a: 

impulsão para comportamentos desviantes, agressivos ou violentos (Kaplan, 

Martin & Johnson, 1986; Schoemaker, 1996; Bauer, 1996); falta de afeição 

e dificuldade nas relações familiares (Millán, Valenzuela & Vargas, 1994) 

e reduzida resiliência (Werner, 1986) . Um exemplo da divergência existente 

se refere à questão dos comportamentos desviantes e/ ou violentos: algumas 

investigações encontraram forte associação com a auto-estima; outros 

mostraram fraca ou nenhuma associação. Esses dados evidenciam lacunas 

no entendimento da questão. 

A preocupação com a auto-estima na adolescência merece ocupar 

lugar de destaque nas áreas da saúde e da educação no Brasil. Autores 

internacionais enfatizam que a saúde da sociedade depende em grande 

parte do estado psicológico das pessoas que se colocam perante um desafio 

(Mecca, Smelser & Vasconcellos, 1989), ato que depende da confiança que 

elas têm em si próprias. 

Um exemplo do desenvolvimento que a questão tem alcançado na 

gestão escolar vem dos EUA. Ainda em 1984, na Califórnia, uma comissão 

de especialistas para o estudo da auto-estima a considerou como uma 

forma de imunidade, o que tornaria os estudantes mais aptos a lidarem de 

maneira eficiente com os problemas da vida cotidiana. Escolas em todo o 

país ostentaram cartazes e adesivos orientando os educadores a enaltecerem 

sempre a criança, visando, de uma forma equivocada, a inculcar uma visão 

de si positiva. A concepção de auto-estima adotada e as medidas tomadas 

por essa comissão mostraram resultados preocupantes, criando uma geração 

incapaz de enfrentar um 'não'. Esse fato evidenciou o pouco conhecimento 

de ações eficazes para potencializar uma auto-estima bem-sucedida 

(Departament of Education, 1990). 

Outro exemplo de destaque é o de um Congresso, realizado na Califórnia! 

EUA no ano 2000, intitulado "Como preparar ajuventude para o século XXI". 

Nesse encontro, o tema central foi justamente o papel da auto-estima, baseado 

no fato de que cerca de 30% dos jovens americanos não se tornam cidadãos 

produtivos porque não se sentem bem consigo mesmos (Veiga, 2000). 

19 



Embora seja reconhecida, internacionalmente, a valiosa importância 

da percepção de si mesmo nas relações sociais, no Brasil, há uma ausência 

de estudos enfocando o tema. Há, ainda, desconhecimento da magnitude 

que a visão de si mesmo possui na vida pessoal e social e ausência de estudos 

sobre a percepção que o jovem tem de si, mesmo de estudos relacionados a 

um fenômeno tão atual e presente na realidade brasileira - a violência. 

Não foi por acaso que a presente investigação da relação entre auto

estima e violência na adolescência foi executada no município de São 

Gonçalo, local onde as situações adversas de vida despontam com 

intensidade. Ele integra a região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, 

possuindo grande porte: é o segundo maior município do estado em termos 

populacionais e o décimo quinto do país . Está localizado a cerca de 20Km 

da cidade do Rio de Janeiro. Nesse local, a violência social se manifesta 

com intensidade, mas ainda é precário o conhecimento científico sobre a 

questão da infância e adolescência. Estatística do ano 2000 contabiliza 

uma população de 309.216 crianças e adolescentes (O a 19 anos) morando 

em áreas urbanizadas (IBGE, 2001). 

O município teve um crescimento desordenado e intenso nos últimos 

40 anos, passando de 85 mil habitantes no ano de 1940 para 889 .828 

habitantes em 2000. A infra-estrutura não acompanhou esse crescimento, 

que se deu às custas basicamente de população de baixo poder aquisitivo. 

No ano de 1995, a região possuía um Produto Interno Bruto - PIB per 

capita - muito mais baixo (R$ 2.351) que o dos municípios vizinhos - Rio 

de Janeiro (R$ 8.500) e Niterói (R$ 7.101) -, não havendo, ainda hoje, um 

movimento significativo de mudança dessa realidade. Apresenta taxa de 

crescimento demográfico anual acima da observada para o município do 

Rio de Janeiro, agravando a situação de pobreza existente na área (Programa 

de Saúde da Família & Programa de Agentes Comunitários de Saúde, 2001). 

O município também carece de atividades culturais e esportivas, 

oferecendo poucas instituições sociais de apoio aos moradores de baixa 

renda. A classe média do município costuma se educar, consumir e se 

divertir nos municípios vizinhos. O Índice de Desenvolvimento Infantil é 

preocupante. Ocupa a 5 Oi! posição no Estado do Rio de Janeiro, com apenas 
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0,2% das crianças entre O e 3 anos matriculadas em creches e 27,5% das 

entre 4 e 6 anos em pré-escola (Unicef, 2001). Essa escassez de serviços 

públicos fundamentais ao bom crescimento e ao desenvolvimento infantil 

é uma clara manifestação da violência estrutural, que potencializa a 

ocorrência de várias outras formas de vitimização. 

A taxa de alfabetização é menor do que a do Rio de Janeiro (CIDE, 

1995-1996). A rede pública de ensino de São Gonçalo é composta por 177 

escolas, algumas sem oferecer todas as séries escolares, não atendendo de 

forma integral à população estudantil que necessita de escolas com o 1 Q 

grau completo próximas às suas residências. 

As mortes por violências e acidentes constituíam a segunda causa de 

morte do município em 1998, configurando 15,3% do total de mortes (Programa 

de Saúde da Família & Programa de Agentes Comunitários de Saúde, 2001). 

A respeito da violência contra a criança e o adolescente, o município 

carece de informações sistematizadas e são poucas as instituições que 

conseguem atuar de forma eficaz, não existindo integração real com o 

Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Esses fatores 

contribuem negativamente para o enfrentamento da questão. 

Nesse sentido, foi importante o apoio local recebido para a realização 

do presente livro. Espera-se proporcionar o aumento do conhecimento sobre 

formas de lidar com crianças e adolescentes e sobre a magnitude da violência 

na cidade. Também se pretende apoiar futuras ações preventivas no âmbito 

da educação e da saúde, além de contribuir para uma intervenção mais 

incisiva na sensibilização e capacitação de profissionais envolvidos no 

atendimento a essa clientela. Discutir a importância da defesa dos direitos 

da criança e do adolescente certamente contribuirá para reduzir os custos 

socioeconômicos decorrentes do atual quadro de violência e exclusão social 

a que crianças e adolescentes estão submetidos. 

O livro contempla quatro capítulos. No primeiro, está introduzida a 

idéia de espelho social, representado pelas bases teórico-conceituais que 

formam a auto-estima na infância e adolescência: a família, a escola e a 

violência contra a criança e o adolescente. Além disso, introduz-se neste 

capítulo a bússola que norteou todo o trabalho investigativo: sua base 
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metodológica. Detalha-se o caminho percorrido para alcançar os resultados 

obtidos, os materiais e métodos utilizados. 

A partir de então, iniciam-se os resultados apontados pelos 

adolescentes. No segundo capítulo se descreve o olhar dos jovens sobre si 

mesmos; a seguir, apontam-se as tramas relacionais do adolescente com 

os familiares, sua infância e suas experiências na família, enfatizando as 

formas como se vê através do espelho familiar. O quarto capítulo introduz 

olhares mais distanciados, mas certamente importantes: o relacionamento 

dos jovens com seus colegas e professores, indicando o modo como crêem 

ser vistos por esses atores sociais. Em todos esses capítulos se dá ênfase à 

forma como os jovens se relacionam, sofrem e elaboram as violências sofridas. 

Por fim, apresenta-se o cruzamento desses olhares no labirinto de 

espelhos, que, embora múltiplos, são também um só. A visão que o jovem 

tem de si é como uma imagem composta por infinitos feixes de luzes, sombras 

e tonalidades, que só fazem sentido aos olhos daquele que a admira. 

Perspectivas de atuação são discutidas, pensando em promoção da saúde e 

estratégias de prevenção aos agravos à saúde na infância e adolescência. 

Inúmeras instituições contribuíram para a realização deste livro, 

primeiramente o Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde 

Jorge Careli (Claves), integrante do Departamento de Epidemiologia e 

Métodos Quantitativos em Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública e do 

Instituto Fernandes Figueira, unidades da Fundação Oswaldo Cruz. Também 

contribuíram fundamentalmente o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), apoiando diretamente o projeto de 

investigação, e o Programa PIBIC/Fiocruz e a Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) com bolsas de pesquisa. Também a 

Editora Fiocruz apoiou de forma importante e qualificada na etapa de 

divulgação do trabalho. 

Foi igualmente relevante o apoio das Secretarias Estaduais e Municipais 

de Educação de São Gonçalo, assim como das escolas públicas e particulares, 

que, com a colaboração de seus diretores, coordenadores e mestres, nos 

possibilitaram conhecer melhor como o adolescente se vê e se sente, bem 

como o labirinto de espelhos através dos quais a imagem de si é construída. 
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Um agradecimento especial e afetuoso à equipe que trabalhou 

diretamente na empreitada rumo ao 'conhecimento de si', crescendo como 

pessoas à medida que se acercava do mundo interior dos jovens . E, 

fundamentalmente, vale dizer 'muitíssimo obrigado' aos adolescentes do 

município de São Gonçalo, que tanto nos ajudaram, contribuindo com 

suas idéias, sentimentos e confissões sobre si mesmos . 
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