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UMA BÚSSOLA NO LABIRINTO: BASES QUE 

FORMAM E INVESTIGAM A AUTO-ESTIMA 

A preocupação com o autoconhecimento acompanha a história do 

ser humano. Um exemplo procede do século V (a.c.), quando Sócrates 

exortava seus discípulos a conhecerem a si mesmos. Todavia, passar da 

noção de autoconhecimento para a de auto-estima é fato recente. Ainda 

hoje, em vários idiomas, como o italiano e o francês, o termo não existe 

(Voli, 1998). 

O sentido dado ao termo no passado difere do que hoje conhecemos. 

Era relacionado ao narcisismo, esnobismo, egocentrismo, hedonismo, 

sentimento de superioridade e outras conotações de caráter individualista 

(Voli, 1998). Seu significado estava imerso em total senso comum. Esta 

talvez seja uma das razões pela qual o tema foi, por décadas, considerado 

sem cientificidade e negligenciado por teóricos (Bednar & Peterson apud 

Gobitta, 2000). 

Atualmente, no meio científico, o sentido hedonístico de auto-estima 

foi modificado, acrescentando-se ao termo conotações de responsabilidade 

do indivíduo por si mesmo e, ainda, de sua relação consigo e com os demais. 

Isso mudou radicalmente a percepção do conceito e de sua importância na 

educação, na saúde e na vida de maneira geral (Voli, 1998; Branden, 2000). 

O primeiro a analisar sistematicamente a noção de autoconceito e a 

auto-estima foi William James - um dos precursores da psicologia como 

ciência -, em 1890, na sua publicação intitulada The Principles ofPsychology, 

na qual dedicou um capítulo a The consciousness of self. O autor definiu 
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autoconceito como o conjunto de tudo aquilo que o indivíduo pode chamar 

de seu, não só o seu corpo e suas capacidades físicas, mas também sua 

casa, seu cônjuge, suas crianças, seus antepassados e amigos, sua reputação 

e seu trabalho, sua terra e sua conta bancária. James entendeu que a 

auto-estima é a percepção do que se é e do que se faz, determinada pela 

relação das supostas realidades e potencialidades individuais. 

O autor ainda fez uma analogia matemática ao definir a auto-estima 

como uma fração em que as pretensões são o denominador e o sucesso o 

numerador (James apud Mruk, 1995). Logo, para James, a auto-estima 

pode ser melhorada, aumentando os sucessos (numerador) ou diminuindo 

as pretensões (denominador). Cada pessoa teria, hipoteticamente, a 

capacidade de se avaliar em termos de sucessos e fracassos e de eleger os 

atributos que considerar de maior valor. Decerto que a eleição do sucesso e 

do fracasso individual passa pelos parâmetros de sucesso e fracassos de 

cada sociedade e cultura. 

Essa vinculação da auto-estima com o social na produção do 

arcabouço emocional do indivíduo se cristaliza na definição do caráter 

multidimensional do se/f: 

• self material, formado pelos bens materiais; 

• self social, revelado pela maneira como o indivíduo é percebido pelos outros; 

• self espiritual, formado pelas disposições e faculdades psicológicas . 

O componente afetivo da auto-estima é destacado por James. A 

auto-estima é concebida como um sentimento ou emoção que depende das 

atitudes e dos valores sociais. É também percebida como um atributo 

dinâmico e sujeito a mudanças. 

Daí em diante, pelo menos nos 60 anos seguintes, o estudo sobre o 

tema não se desenvolveu (Mruk, 1995). Em meados do século XX, a 

fenomenologia trouxe à tona o estudo do autoconceito. Nessa perspectiva, 

Combs & 5nygg (1949) comentaram sobre o 'si-mesmo' funcional e 

estrutural, com o próprio sujeito organizando as percepções de si e do 

ambiente. Esses autores apontaram que a realidade de cada indivíduo é o 

que seu campo perceptuallhe oferece. 
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Outra fonte de estudo sobre a questão provém da psicologia social. 

Rosenberg (1989), em 1965, introduziu no estudo da auto-estima teóricos 

do interacionismo simbólico, descrevendo a importância do processo pelo 

qual o indivíduo se torna membro integrado do seu grupo social (Mead, 

1953; Goffman, 2002) . Enfatizou que o indivíduo internaliza as idéias e 

atitudes expressas por figuras-chave em sua vida e pela cultura, passo 

importante para se apreender as bases da formação da auto-estima. 

Rosenberg ressaltou que a criança pequena não pode penetrar diretamente 

em sua própria experiência; primeiro percebe a forma como as pessoas 

reagem a ela, experimenta os próprios sentimentos e reações, para então 

aprender a pensar em si. 

A investigação de Rosenberg foi um marco divisório no estudo da 

auto-estima. Nos moldes de um estudo epidemiológico com cinco mil 

escolares de Nova Iorque/ EUA, definiu auto-estima como uma avaliação 

que o indivíduo efetua e comumente mantém em relação a si mesmo, 

expressando uma atitude de aprovação ou desaprovação. A auto-estima é 

uma atitude positiva ou negativa para com um objeto particular: o 'si

mesmo'. Não envolve apenas um sentimento, implica, também, a percepção 

e a cognição, fatores envolvidos na formação das atitudes. 

Rosenberg (1989) demonstrou empiricamente a importância dos 

valores sociais adquiridos e experimentados no contexto da cultura para a 

formação da auto-estima. Também constatou que os membros de uma 

cultura comum, que possuem padrões semelhantes e socialmente 

valorizados, têm em geral concepções similares a respeito do eu ideal, 

desejado. Assim sendo, os padrões culturalmente definidos de aceitação 

social fornecem um modelo, segundo o qual as aspirações e os ideais são 

estruturados e através do qual a pessoa gradua o olhar sobre si mesma. O 

triunfo e o malogro são definidos em relação a esse padrão, e as comparações 

sociais aparecem como uma base importante de auto-avaliação. 

Outros dois importantes autores, contemporâneos a Rosenberg, que 

investigaram sobre auto-estima, foram Coopersmith (1967) e Branden 

(1969). Stanley Coopersmith, em 1967, publicou o livro TheAntecedents of 

Self-Esteem. Definiu auto-estima como a avaliação que o indivíduo faz de 

27 



si mesmo, a atitude de aprovação ou de repulsa, considerando sua 

capacidade, seu valor e seu sucesso. É o juízo pessoal valorativo que o 

indivíduo tem consigo mesmo. Nathaniel Branden (1969) foi um psicólogo 

clínico orientado por uma abordagem humanística. Em seu trabalho, 

enfatizou dois componentes básicos da auto-estima: o valor que o indivíduo 

tem por si próprio e a competência que possui nas atividades que realiza. 

O autor salienta a importância da dinâmica desses componentes e que 

autoconfiança e auto-respeito são atitudes baseadas no valor próprio e na 

competência (Mruk, 199!». 

Outro teórico da personalidade que trouxe contribuições para a 

compreensão da auto-estima foi Carl Rogers (1977). Ainda em 1959, 

considerou que a auto-estima depende da coragem para se tornar e 

permanecer autêntico. De acordo com Gobitta (2000), tal colocação é o 

corolário para uma teoria das diferenças individuais, conceito essencial 

para uma definição da auto-estima. 

Os autores citados contribuíram para a definição dos construtos 

autoconceito e auto-estima e conformam as raízes do atual pensamento 

sobre o tema. Em 1984, uma comissão de estudiosos denominada Task 

Force to Promote Self-Esteem (apud Voli, 1998) introduziu ao conceito 

da auto-estima uma nova abordagem. Definiu-a não apenas pela 

apreciação do próprio valor e importância, mas como um compromisso 

do indivíduo em assumir a responsabilidade por si mesmo e por suas 

relações interpessoais. 

A partir desse breve panorama, constata-se que as idéias 

apresentadas contribuíram substancialmente para a definição da~ 

temáticas em questão: James enfatizou a forma como o indivíduo elege 

suas metas; Cooley e Mead ressaltaram a importância do outro 

significativo; Rogers, a autenticidade do eu; Rosenberg, o aspecto 

sóciocultural; Coopersmith, o aspecto valorativo; e, mais recentemente, 

a comissão Task Force to Pro mote Self-Esteem ressaltou o valor da 

responsabilidade individual e social. Essas idéias facilitam a compreensão 

dos determinantes da auto-estima nos dias atuais. 
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MARCANDO AS DIFERENÇAS: 

AUTO-ESTIMA E AUTOCONCEITO 

Várias concepções existiram e existem sobre o conceito de si mesmo, 

formuladas por estudiosos de abordagens variadas e com denominações 

diversas, o que gera indubitavelmente confusões conceituais e metodológicas. 

Por essa razão, vale a pena marcar as diferenças existentes entre elas. 

Os seguintes vocábulos são encontrados como referentes ao conceito 

de si: selJ, ego, si-mesmo, eu-mesmo, auto-imagem, autoconceito, auto

estima, autopercepção, autovalorização, auto-identidade, autoconhecimento, 

autoconsciência, auto-aceitação, auto-respeito, autovalor, auto-sentimento 

e auto-avaliação. Tais termos são utilizados indistintamente, ora como 

sinônimos, ora como conceitos diferenciados, sem que haja uma definição 

clara entre ambos (Palácios & Hidalgo apud Gobitta, 2000) . Independente 

da terminologia, quase todas as teorias da personalidade encerram numa 

construção que indica uma organização do comportamento. 

Vários autores confirmam que a maior freqüência de conceituações 

confusas ocorre em relação aos termos autoconceito, auto-avaliação, auto

imagem e auto-estima (Gobitta, 2000; Souza, 1978; Scherb, 1998) . Para 

alguns, parece ser impossível que auto-estima e autoconceito sejam 

construtos abordados de forma exclusiva, pela dificuldade de se marcar a 

linha divisória dé um e de outro (Veiga, 1990). 

Costa (2000) indica que o autoconceito é a versão racional da auto

estima, incluindo também componentes cognitivos e comportamentais. Nesse 

sentido, a auto-estima deve ser considerada uma face, uma dimensão do 

autoconceito, seu componente afetivo e seu aspecto avaliativo e julgador. Já 

Gobitta (2000) define o autoconceito como um 'conjunto' de conceitos, de 

representações, dejuízos descritivos e valorativos a respeito do próprio sujeito. 

Outro ponto de distinção entre os autores é a avaliação da auto

estima segundo sua forma global, tal como proposta por Rosenberg e 

efetuada no presente estudo, ou em áreas específicas de relacionamento e 

competência - estratégia utilizada por Coopersmith. Por trás dessas linhas 

teóricas, está a pergunta: a auto-estima é um fenômeno global ou situacional? 
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Autores que a consideram de forma total admitem a existência de um 

sentimento geral de si que permearia as ações do indivíduo de forma 

relativamente consistente, influenciando suas percepções, desempenho e 

outros comportamentos. 

Entre os que preferem mensurar a auto-estima em áreas específicas, 

supõe-se, por exemplo, que uma pessoa possa se sentir competente e 

valorizada na família e não na escola. Ou então, que alguém se sinta 

competente em matemática e não em português. Mesmo para esses autores, 

a tentativa de compor a auto-estima global procede, pois analisando as 

áreas específicas se chega a resultados globais . Parece não haver dúvida de 

que indivíduos tendem a ter um sentimento generalizado de apreciação de 

si mesmos, introduzindo a complexidade de como essa estrutura 

fundamental pode ser única e, ao mesmo tempo, divisível. 

Provavelmente, como coloca Mruk (1995: 25), a dificuldade mais 

frustrante no estudo da auto-estima "é que se trata de um fenômeno 

impuro". Por impuro entende-se que o estudo deste construto da 

personalidade em si é tarefa difícil, pois "a auto-estima está relacionada 

com muitos outros fenômenos e experiências do self" (1995: 25). 

Além de impuro, um outro atributo que complexifica o entendimento 

da auto-estima é o seu grau de estabilidade ou instabilidade. Não existe 

consenso na literatura a esse respeito. Alguns autores apontam para a 

estabilidade da auto-estima, onde esta é instituída na infância e se mantém 

no mesmo nível durante toda a vida (White, 1959; Rosenberg, 1989; 

Bednar, Wells & Peterson, 1989) . Para Coopersmith (1967), o indivíduo 

mantém o seu grau de auto-estima, embora possam acontecer mudanças 

momentâneas e situacionais, na maneira como se avalia. Blascovich e 

Tomaka (apud Silva, 2001), a compreendem como um traço de 

personalidade, uma vez que o seu nível tende a ser consistente no mesmo 

indivíduo ao longo da vida. Reiterando esse posicionamento, Block e Robins 

(apud Hutz, 2002) afirmam que, embora no início da adolescência os 

indivíduos sejam suscetíveis à maior inconstância dos sentimentos sobre 

si, a auto-estima tende à estabilidade ao longo do processo vital. 
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Já outros estudiosos enfatizam o processo dinâmico da auto-estima 

em função das flutuações das circunstâncias da vida, onde o desempenho 

do ator social pode mudar com o passar dos anos, e, por conseguinte, a 

visão que possui de si mesmo (James, 1890; Pope, Mchale & Craighead, 

1988) . Nessa perspectiva, o nível da auto-estima não é estabelecido 

definitivamente na infância, podendo oscilar no decorrer da vida, 

aumentando à medida que o indivíduo vai amadurecendo ou deteriorando

se. Momentos significativos da vida também são capazes de afetar a auto

estima de forma importante, alterando de alguma forma o padrão 

anteriormente estabelecido (Huebner, 1997; Martins, 1997). 

É importante para as áreas de saúde e educação ressaltar a importância 

de considerar a auto-estima como um processo sujeito a mudanças. É preciso 

reconhecer que ela é caracterizada por um processo dinâmico e contínuo, 

sendo estabelecida e estruturada desde a infância, mas podendo se modificar, 

em alguma monta (talvez não de forma radical) , ao longo da vida. Para 

tanto, depende da capacidade de transformação do indivíduo e das 

circunstâncias por ele enfrentadas. Pode-se inferir um aparente paradoxo: a 

auto-estima tem uma 'estabilidade instável' (Mruk, 1995). 

o DESENVOLVIMENTO 

DA AUTO-EsTIMA NA CRIANÇA 

o 'eu' é construído por imagens e opiniões que os outros significativos 

lançam através do 'espelho social' e que são incorporadas ao self desde a 

mais tenra infância (Cooley apud Harter, 1993). 

Nessa perspectiva, as experiências familiares, com o professor e 

com o grupo social mais estendido, serão o molde para as opiniões que a 

criança irá formando sobre si e embasarão os valores atribuídos a si 

mesmo (Huebner, 1997). Quando estas experiências vêm acompanhadas 

de críticas excessivas, humilhações e depreciações, provavelmente a 

opinião e o valor que a criança atribuirá a si serão coerentes com essas 

vivências negativas. 
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Existem condições que facilitam a auto-aceitação e diminuem os 

conflitos. Uma das mais importantes é a dos pais (e pessoas significativas 

para a criança) que acolhem a visão e os valores infantis, facilitando a 

aquisição de respeito e confiança em si (Rogers, 1977). 

Dentre os fatores determinantes para o desenvolvimento da auto

estima, estão o valor que a criança percebe dos outros em direção a si, 

expresso em afeto, elogios e atenção; a experiência da criança com sucessos 

ou fracassos; a definição individual da criança de sucesso e fracasso; a 

forma desta reagir às críticas (Coopersmith, 1967) . 

A dominação de crianças, a ridicularização, a humilhação, a rejeição 

e a punição severa tendem a resultar em baixa auto-estima. Sob tal condição, 

as crianças experimentam menos amor e sucesso e tendem a ficar 

geralmente submissas e passivas, embora mudando de comportamento, 

ocasionalmente, para o oposto extremo de agressão e dominação. Segundo 

Coopersmith, crianças criadas sob tais circunstâncias têm menor 

probabilidade de serem realistas e efetivas no seu dia-a-dia, tendo mais 

chance de manifestar padrões de comportamento anti-sociais. Mead (1953) 

também enfatiza que crianças ignoradas, rejeitadas ou humilhadas tendem 

a se perceber como sujeitos merecedores de desrespeito. 

Crianças não nascem preocupadas em serem boas ou más, 
espertas ou estúpidas, amáveis ou não. Elas desenvolvem estas 
idéias. Elas formam auto-imagens [ ... J baseadas fortemente 
na forma como são tratadas por pessoas significativas: os 
pais, professores e amigos. (Coopersmith, 1967: 2) 

Nesse cenário, as instituições socializadoras, principalmente a 

família e a escola, exercem papéis centrais na discussão da origem e do 

desenvolvimento da auto-estima. A 'família' é, certamente, a instituição 

social mais antiga. Nela se estabelecem os contatos mais significativos 

para a criança, sendo espaço de expressão de conflitos e afinidades (Castro, 

1998). Nas últimas décadas, tem aumentado o interesse pelo estudo desse 

grupo social nos diversos campos do conhecimento. Cada ciência tenta 

abordá-la sob um ângulo específico. Os etnólogos descrevem as estruturas 

de parentesco; os juristas analisam as leis referentes à família à luz de 

32 



novas realidades sociais; os antropólogos estudam os sistemas familiares 

em diversas culturas; os sociólogos inquirem o seu funcionamento na 

atualidade e os psicólogos analisam a repercussão sobre os indivíduos em 

suas relações dentro da família e com outras famílias (Wagner, 2002). 

Como instituição social, a família varia através da história e de 

uma cultura para outra. Desse modo, assume configurações diversificadas, 

tendo se consolidado como um modelo nuclear por volta do século XVIII. 

Como toda instituição social, apresenta aspectos positivos, como núcleo 

afetivo de apoio e solidariedade, mas também possui aspectos negativos 

que podem se tornar elementos de coação social, geradores de conflitos e 

ambigüidades (Camargo & Buralli, 1998). 

Sousa & Rizzini (2001) argumentam que o movimento histórico de 

transformação da família vem alterando não somente sua estrutura, mas 

também o padrão do seu ciclo de vida, levando-a a apresentar em seu 

processo de desenvolvimento uma independência de modelos. Segundo as 

autoras, não há como falar de 'família' como um padrão único a ser seguido 

ou como um sistema universalizado, mas sim de 'famílias' , entendendo 

que cada qual tem sua estrutura e estilo de funcionamento. Nesse sentido, 

Bilac (1997: 31) informa que" a variabilidade histórica da instituição família 

desafia qualquer conceito geral de família". 

Há, atualmente, uma série de questionamentos sobre a 'crise da 

família ' , que socializa seus membros em um mundo em constante 

transformação. As mudanças nos padrões de conjugalidade no Brasil são 

argumentos dessa linha de pensamento, especialmente devido à constatação 

de que as famílias sem casais são as que mais crescem no país (aproximando

se de 1/ 3 do total de grupos domésticos) e as chefiadas por mulheres com 

filhos abrangem 25% dos arranjos familiares. Entre aquelas famílias que 

se reconstroem, os filhos de um são enteados do parceiro e constituem um 

padrão denominado famílias 'mosaicos'. Nessa fragmentação de relações, 

as crianças aprendem, desde cedo, a possibilidade de refazer as alianças ao 

longo da vida (Scott apud Cavalcanti, 2002). 

O grupo familiar deveria ter como objetivo manter certa estabilidade 

e equilíbrio, já que a instabilidade engendra ansiedade e angústia. Precisaria, 
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ainda, conservar grande capacidade de transformação, pois os seres 

humanos crescem e mudam. A família necessitaria suportar essa 

mobilidade sem perder seu equilíbrio, afinal, "uma criança sozinha é coisa 

que não existe" (Winnicott, 1999). 

Na vida em família, cada um tem um lugar e um papel a 

desempenhar, o que vai permitir conservar o equilíbrio. O lugar ocupado 

depende de inúmeros fatores, tais como idade, sexo e ordem de nascimento. 

As ações de cada um dos membros familiares são orientadas pelas 

características intrínsecas ao próprio sistema, mas podem mudar diante 

das necessidades e das preocupações externas. 

Um modelo ecológico do desenvolvimento humano é o que vê a família 

como uma unidade funcional, isto é, um microssistema, no qual as relações 

devem ser estáveis, recíprocas e com equilíbrio de poder entre os diversos 

papéis. Esse microssistema é o primeiro sistema no qual o ser humano em 

desenvolvimento interage; ele possui um padrão de papéis, de atividades e 

de relacionamentos que são associados a determinados comportamentos e 

expectativas, de acordo com a sociedade na qual o indivíduo está inserido. 

Como um sistema de encaixes contidos uns nos outros, o microssistema 

está inserido nos sistemas mais amplos que o influenciam e aos quais também 

influencia (Bronfenbrenner apud Antoni & Koller, 2000) . 

Os processos experienciados nesses diversos contextos não são 

independentes uns dos outros, podem promover ou dificultar o desen

volvimento do sistema familiar e de seus membros. Três sistemas têm 

sido enfatizados na análise do contexto ecológico familiar: o trabalho 

(enfoque social do trabalho/ desemprego), a rede de apoio social (com quem 

a família pode contar e que pode contar com ela) e a comunidade (grupos 

sociais, religiosos, culturais). Uma crise previsível na vida familiar, como 

rompimentos, mortes ou empobrecimento súbito, exige apoio de sistemas 

externos, com os quais a família nem sempre pode contar, agravando as 

situações de risco. 

Considerando a família como parte de um sistema de relações, 

algumas condições familiares indesejadas são apontadas por impulsionarem 

crianças a terem uma visão de si significativamente mais negativa se 
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comparadas àquelas que percebem sua família de maneira mais positiva. 

São elas (Coopersmith, 1967; Rosenberg, 1989): 

• perceber a família como conflituosa; 

• viver em ambiente familiar empobrecido física, emocional e 

intelectualmente; 

• ter pais que tendem a depreciar os filhos, encarando-os como um fardo 

e lhes dando um tratamento desatento e negligente; 

• viver em uma família em que não há o estabelecimento de diretrizes e 

que possui um sistema de punição baseado na força e na perda de amor. 

Os impactos psicológicos que a família tem sobre a formação da 

criança são reforçados por Françoise Dolto (apud Garbar & Theodore, 2000: 

36): ué onde as crianças descobrem o amor e o ódio, onde elas podem 

esperar receber simpatia e tolerância, mas também exasperação". 

A violência contra a criança e o adolescente na família é, possivelmente, 

um dos fatores que mais interfere na forma como a pessoa se vê no mundo e 

se relaciona com ele. A violência familiar é relatada através da história da 

humanidade. Hoje em dia, há um novo olhar, fruto de um estágio de consciên

cia social, que traz uma nova forma de enfrentar o problema (Assis, 1999). 

O reconhecimento da existência de violência na família varia de 

acordo com as visões culturais e históricas sobre a infância e a adolescência 

e com os cuidados, direitos e cumprimento de regras sociais destinados a 

essa faixa etária. Esse reconhecimento também depende do desenvolvimento 

dos modelos explicativos usados para a violência. A definição do que possa 

ser uma prática abusiva ainda passa por uma negociação entre a cultura, 

a ciência e os movimentos sociais (Deslandes, 1994). 

Classicamente, a violência em família pode ser (Sociedade Brasileira 

de Pediatria, 2001): 

• física - uso da força física de forma intencional, não-acidental, com o 

objetivo de ferir, danificar ou destruir, deixando ou não marcas evidentes; 

• sexual- ato ou jogo sexual, relação hetero ou homossexual cujo agressor 

está em estágio de desenvolvimento psicossexual mais adiantado que a 

criança ou adolescente; 
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• psicológica - interferência negativa do adulto sobre a criança e sua 

competência social. Inclui isolar a criança das experiências sociais comuns 

à idade e ao meio social, ignorá-la, aterrorizá-la, rejeitá-la e criar 

expectativas irreais ou exigências extremadas sobre seu rendimento; 

• negligência - não dar à criança aquilo que necessita quando isso é 

essencial ao seu desenvolvimento sadio (privação de medicamentos, 

alimentos, ausência de proteção contra inclemências do meio). Esse tipo 

de violência é de difícil detecção pelas precárias situações de vida de 

grande parte da população. Uma das formas de negligência é o abandono 

da criança/ adolescente. Pode ser parcial, quando há ausência temporária 

dos responsáveis sem suporte adequado; ou total, quando os responsáveis 

deixam as crianças sem habitação, desamparadas e expostas a várias 

formas de perigos. 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar realizada no 

ano de 1988 (IBGE, 1989), 80% das agressões físicas às crianças e 

adolescentes foram perpetradas por parentes ou conhecidos. A magnitude 

da violência familiar também pôde ser evidenciada no inquérito realizado 

durante os anos de 1990 e 1991 com escolares do município de Duque de 

Caxias. Nesse estudo, cerca de 33% dos adolescentes entrevistados relataram 

sofrer atos violentos dos pais em seus domicílios (Assis, 1992). 

A violência familiar não é tema exclusivo no Brasil. Nos Estados 

Unidos, 4,1 milhões de casos de violência familiar foram registrados no 

Departamento de Justiça, entre 1973 e 1981, configurando uma média 

anual de 450 mil casos (Kashani, Daniel & Dandoy, 1992). Um inquérito 

nacional feito nesse país indicou que 63% dos pais usaram alguma forma 

de violência sobre suas crianças (Straus, GeIles & Steinmetz, 1981). 

Os efeitos da violência infantil sobre o desenvolvimento das crianças 

têm mostrado algumas conseqüências que afetam as esferas física, social, 

comportamental, emocional e cognitiva. Algumas dessas conseqüências 

são: desnutrição, baixo peso ao nascer, isolamento social, insegurança, 

cefaléia e distúrbios psicossomáticos (Heise, 1994; Minayo, 1994a, 1994b; 

Straus & GeIles, 1995). 
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Outra instituição socializadora fundamental para a formação da 

auto-estima é a 'escola'. Para os idealistas, a escola é uma instituição 

idônea para a formação do caráter e preparação para a vida. Para os céticos 

e para os que têm uma visão reprodutivista da realidade, trata-se de uma 

instituição que deveria ser denunciada pela função de perpetuar o status 

quo da dominação e da desigualdade. Para outros, menos pessimistas e 

mais realistas, a escola, ao mesmo tempo, reflete as condições sociais e 

tem a potencialidade de contribuir para transformá-las na medida em que 

se dedica ao crescimento e desenvolvimento das crianças, jovens e 

adolescentes (Minayo et aI., 1999). 

Apesar de toda a diversidade de opiniões e das crises por que passam 

as instituições de ensino do Brasil, o papel que a escola desempenha é 

fundamental e nunca esta convicção foi tão forte na sociedade brasileira, 

em todas as classes sociais, tendo em vista a necessidade da educação 

formal para atender às novas exigências do mercado de trabalho e de 

atuação no mundo globalizado. 

As mudanças que ocorreram na década de 90 conseguiram aumentar 

o número de crianças na escola e decrescer o analfabetismo no país. Em 

1997, a média de anos de estudo das crianças de 7 a 14 anos de idade foi 

de apenas 3,4 anos; 8,7% dos adolescentes entre 10 e 14 anos e 5,4% entre 

15 e 17 anos foram considerados analfabetos . O analfabetismo funcional 

(menos de 4 anos de estudo) de adolescentes brasileiros entre 15 e 17 anos 

foi de 20,2%, enquanto entre os nordestinos observou-se 39,2% de 

analfabetos funcionais; a defasagem idade/ série é muito elevada, sendo o 

Nordeste a região campeã, com 89,8% dos adolescentes de 14 anos com 

atraso escolar. Nesse cenário desigual e ainda nebuloso, o grau de sucesso/ 

insucesso dos alunos na escola é fundamental para a consolidação da 

consciência do próprio valor e competência. 

O papel da escola é muito maior do que apenas repassar os 

conhecimentos científicos. Educar é criar condições para que, na sua interação, 

a criança possa desenvolver uma relação lógica com o mundo (Ferreira & 

Thompson, 2002). Nesse sentido, diversos trabalhos têm mostrado a 
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importância do ambiente escolar e do relacionamento entre educadores e 

alunos como relevantes para a formação da auto-estima da criança. 

Umjovem continuamente criticado pelos professores e frustrado no 

seu desempenho pode ser levado a apresentar-se com agressividade, pouca 

vinculação social, problemas de comunicação, imaturidade e desconfiança, 

fechando-se para a capacidade de criar e transformar. Essa capacidade 

criadora só emerge em uma atmosfera de abertura à experiência, de 

flexibilidade e de busca do prazer de realização. 

Outra sorte de problemas, que vem afetando o cotidiano da escola 

e pode interferir de forma significativa na formação da criança, são os 

assaltos, as balas perdidas, os estupros, as depredações e outras formas 

de violência que invadem a escola e ameaçam a vida de alunos e 

funcionários escolares . Dialeticamente, a escola torna-se vítima e agente 

de violências. A maioria dos estudos que trata desse tema privilegia a 

abordagem sociológica do fenômeno e focaliza prioritariamente questões 

referentes à violência estrutural e simbólica (Rosenberg, 1989; Leite, 

1991), à depredação do patrimônio (Sposito, 1994; Guimarães, 1990) e 

ao envolvimento de alunos com gangues e narcotráficos (Zaluar, 1992; 

Sposito, 1994). Ainda pouco se produz sobre a influência dessas situações 

na visão de mundo e de si próprio. 

A violência vivida no universo escolar guarda especificidades, mas 

não pode ser descolada do conjunto das mais variadas violências que 

habitam a vida dos jovens nos seus diversos âmbitos de convivência. O 

cruel panorama que atinge milhões de crianças e adolescentes vítimas de 

violência estrutural (desigualdade social, precárias condições de 

sobrevivência, falta de expectativas) está refletido no fenômeno da violência 

familiar, espaço privilegiado tanto por socializar e estabelecer afetos quanto 

por constituir-se em uma escola de violência. A violência na família, por 

sua vez, potencializa a violência social, interferindo na forma como a 

criança é capaz de vivenciar as relações e a violência que sofre na escola e 

na comunidade em que vive. 

Nos dias atuais, a violência é considerada um grave problema de 

saúde pública no Brasil, constituindo a principal causa de morte de crianças 
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e adolescentes a partir dos 5 anos de idade. Trata-se de uma população 

cujos direitos básicos são muitas vezes violados, como o acesso à escola, à 

assistência à saúde e aos cuidados necessários para o seu desenvolvimento. 

As crianças e adolescentes sofrem devido à exploração sexual, à utilização 

de sua mão-de-obra para o sustento da família ou para atender ao lucro 

fácil de terceiros e, ainda, há situações, em que são abandonadas, fazendo 

da rua seu espaço de sobrevivência. Nesse contexto de exclusão, costumam 

ser alvo de ações violentas que comprometem física e mentalmente sua 

saúde (Sociedade Brasileira de Pediatria, 2001) . 

BASES METODOLÓGICAS DA lNVESTIGAÇÃO 

Perante a complexa natureza do labirinto temático a ser adentrado, 

a preocupação com o método investigativo tornou-se fundamental. Sua 

importância é tamanha que, mais que um 'novelo de linhas', necessitou

se de uma bússola, artefato capaz de conduzir com maior segurança o 

difícil percurso a ser trilhado. 

Optou-se por uma perspectiva metodológica interdisciplinar, reunindo 

abordagens quantitativas e qualitativas , balizando leituras ora 

complementares, ora contraditórias . Essa visão é respaldada por Bourdieu 

(1998), que critica o monoteísmo metodológico e defende ser possível 

combinar a mais clássica análise estatística com um conjunto de entrevistas 

em profundidade ou de observações etnográficas. 

Minayo (1992) também defende a necessidade da interdisciplinaridade, 

especialmente na pesquisa social. Propõe uma íntima articulação dos dados 

empíricos com a teoria e a necessidade de analisar as relações intrínsecas 

entre as diferentes correntes intelectuais . 

A pesquisa que originou este livro enfrentou o desafio de um trabalho 

interdisciplinar desde a diversidade da formação da equipe de investigadores. 

O desenho metodológico foi concebido por duas grandes linhas : 

• inquérito epidemiológico - delineamento de pesquisa que possibilitou 

conhecer a prevalência de violência, da auto-estima e do autoconceito. 
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Esse tipo de estudo não permite fazer inferências causais, restringindo

se à investigação da associação entre diferentes atributos; 

• entrevista semi-estruturada - estratégia de investigação oriunda das 

ciências sociais. É entendida como uma conversa a dois com propósitos 

bem definidos. Procurou-se obter informações da história de vida dos 

entrevistados, suas experiências, seus valores, suas atitudes e opiniões, 

a partir da combinação do livre relato do entrevistado e de perguntas 

previamente formuladas. 

A metodologia adotada buscou compreender a extensividade e a 

intensividade dos processos sociais. Parte do princípio de que a quantidade 

é uma dimensão da qualidade do social e dos sujeitos sociais, marcados 

em suas estruturas, relações e produções, pela subjetividade herdada 

enquanto cultura. Tal metodologia busca apreender as dimensões exteriores, 

compreender seus significados mais profundos e as relações sociais que os 

propiciam de forma complementar (Minayo & Cruz Neto, 1999). 

Princípios éticos foram considerados para a realização da pesquisa, 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Nacional de Saúde 

pública/ Fiocruz. Para tornar menos árdua a leitura dos passos metodológicos 

trilhados, optou-se por manter primeiramente uma apresentação mais 

leve e didática para leitores menos interessados em se aprofundarem na 

questão. A consulta ao anexo, que se encontra ao fim deste livro, oferece 

informações mais detalhadas. 

A ABORDAGEM QUANTITATIVA: 

BUSCANDO A EXTENSIVIOADE 

A população estudada foi composta por adolescentes, estudantes da 

7a e 8a séries do Ensino Fundamental e 1 a e 2a séries do Ensino Médio das 

escolas públicas (municipais e estaduais) e particulares de São Gonçalo no 

ano de 2002. 

O processo de amostragem foi rigorosamente conduzido, tendo sido 

aplicados 1.714 questionários (773 na escola pública e 941 na particular), 

distribuídos em 44 turmas (22 de cada rede de ensino), previamente 
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identificadas na seleção da amostra, constituindo 38 escolas (19 públicas 

e 19 particulares) do município num universo de 177 escolas públicas e 

151 particulares. 

Excluindo-se da análise 28 participantes com idade superior a 19 

anos, avaliou-se, no presente trabalho, 'a visão de si' de 1.686 alunos 

(938 meninas e 748 meninos), conformando dois grupos etários de tamanho 

similar (11-14 e 15-19 anos). 

A discrepância observada entre os sexos é especialmente afetada 

pelo universo da escola pública, no qual predominam mulheres (456 

meninas e 293 meninos) e alunos mais velhos (60,2% na faixa etária dos 

15 aos 19 anos) . Vale lembrar que existe proporção similar de jovens na 

faixa etária dos 10 aos 19 anos no município de São Gonçalo (79.356 

meninos e 78.591 meninas). Estes dados refletem o perfil nacional dos 

estudantes da escola pública (IBGE, 2002). 

O trabalho de campo foi realizado entre fevereiro e maio de 2002. O 

contato com os jovens foi muito bem trabalhado pelos pesquisadores, que 

procuraram estabelecer um diálogo informal, durante o qual se explicava 

aos estudantes que as informações prestadas eram totalmente anônimas e 

que lhes era facultado o direito de aceitar ou não participar do trabalho. 

Tais medidas tinham a intenção de deixar o jovem mais à vontade para 

relatar suas experiências de vida . Apenas seis alunos se recusaram a 

responder ao questionário. 

Os temas abordados na pesquisa tiveram eco entre os entrevistados. 

Durante os momentos da aplicação do questionário e nos instantes que o 

sucediam, os alunos demonstravam sentimentos de angústia ou de alegria., 

especialmente por se sentirem valorizados. Foram comuns afirmações de 

que nunca haviam sido questionados e nem refletido sobre as questões 

expostas pelo questionário . Os adolescentes, muitas vezes , fizeram 

comentários adicionais sobre si próprios ou sobre experiências passadas. 

O questionário autopreenchível foi elaborado pela equipe de pesquisa 

e pré-testado no município. Realizou-se um estudo-piloto que contribuiu 

para o aprimoramento do instrumento utilizado e que permitiu avaliar a 

sua qualidade em dupla aplicação (intervalo de 7-10 dias). As escalas que 
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não estavam validadas no Brasil sofreram um processo de adaptação 

transcultural antes de sua utilização . Foi efetuado um estudo de 

confiabilidade e validade das escalas psicológicas empregadas. A avaliação 

psicométrica das escalas mostrou resultados positivos, indicando boa 

compreensão e indicação do uso em adolescentes brasileiros . 

O instrumento foi composto pelos seguintes temas/ questões : 

• perfil do adolescente e de sua família; 

• relacionamento familiar, escolar e com os amigos; 

• percepção do rendimento escolar; 

• uso de álcool e drogas; 

• percepção de si mesmo; 

• percepção da violência na escola e na comunidade. 

Também foram utilizadas neste trabalho seis escalas psicológicas: 

• Escala de Apoio Social (Sherbourne & Stewart apud Chor et al., 2003); 

• Escala de Auto-Estima (Rosenberg, 1989); 

• Escala Fatorial de Autoconceito (EFA) (Tamayo & Cunha, 1981); 

• Escala Tática de Conflito (Straus, 1979); 

• Escala de Violência Psicológica (Pitzner & Drummond, 1997); 

• ChildAbuse and Trauma Scale (Sanders & Becker-Lausen, 1995). 

As três últimas escalas avaliaram, respectivamente, a violência física 

cometida por cada um dos pais, a violência psicológica perpetrada por uma 

pessoa significativa para o adolescente e a violência sexual praticada por 

adultos e pais. 

Optou-se por trabalhar com três grupos de auto-estima: elevada, 

média e baixa, utilizando como limite os tereis (em tese, 33,3% de 

indivíduos em cada grupo, ordenados de forma crescente). Esta estratégia 

facilitou o entendimento dos dados e a apresentação dos resultados ao 

permitir a verificação de 'continuum' de resposta, questão importante ao 

se estudar a auto-estima. Todavia, este recurso traz importante limitação 

ao trabalho, já que força três grupos de tamanho similares, não permitindo 

extrapolações sobre a prevalência da auto-estima. 
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Os resultados quantitativos estão descritos através da razão de 

prevalência (RP) com determinação do intervalo de confiança e nível de 

significância. Essa medida avalia a associação de cada nível de auto-estima 

(alta, média e baixa) à cada uma das questões estudadas. Priorizou-se a 

descrição das comparações entre alta e baixa auto-estima, para tornar o 

texto mais fluido. As tabelas com esses resultados apresentam, em negrito, 

todas as associações com significância estatística (p < 0,05) . Ao longo do 

livro, apenas serão apontadas diferenças entre os grupos de auto-estima 

quando elas forem estatisticamente significativas, e, no caso das razões 

de prevalência, quando elas também não englobarem a unidade (o que 

impediria a verificação de diferenças entre os grupos). 

ABORDAGEM QUALITATIVA: 

BUSCANDO A INTENSIVlDADE 

A pesquisa qualitativa "trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que cor responde a um 

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis" (Minayo, 1992: 

21) . Toma a fala do sujeito social como uma das fontes privilegiadas para 

a investigação, na sua linguagem cotidiana, carregada de vivências, valores 

e ideologias (Almeida, 2001) . 

A linguagem também é um limite para a investigação social, já que é 

condicionada por vários aspectos da vida social - relações de trabalho, de 

poder, acesso aos bens culturais e inserção grupal. É, portanto, necessário 

empreender dois movimentos distintos e indissociáveis: compreender o sentido 

daquele testemunho em seu conteúdo interno e analisar criticamente seus 

determinantes externos ou internalizados, tais como as condições de vida, a 

inserção sociocultural e as ideologias subjacentes (Habermas, 1987). 

Para analisar a auto-estima dos jovens, as visões que têm de si mesmo 

e as experiências vivenciadas (especialmente as de violência), optou- se pelo 

estudo das representações sociais, especialmente no âmbito do cotidiano 

do jovem - sua infância, suas experiências familiares e de sociabilidade. 
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Segundo Minayo et aI. (1999), o estudo das representações é 

fundamental, pois é a partir delas que o indivíduo se conduz no ambiente 

social, material e ideativo . Este estudo também orienta a conduta, a 

comunicação social e estabelece uma realidade sociocultural comum. No 

processo de elaboração da representação social, destaca-se a predominância 

do social sobre o individual ao se reconhecer que o pensamento social é 

produzido coletivamente. 

Reconhecendo a impossibilidade de uma 'coleta de dados' neutra, a 

escolha recaiu em um instrumento que respondesse com qualidade ao 

espaço restrito de tempo disponível, à abrangência exigida e à possibilidade 

de se obter uma matéria de análise com profundidade. Optou-se, como 

eixo fundamental para o conhecimento das representações sociais dos jovens 

sobre si e seus familiares, pelo material oriundo das entrevistas semi

estruturadas (fala, silêncios, interação com o pesquisador), complemen

tando-o a uma outra abordagem proveniente da psicologia social que se 

fundamenta na teoria do núcleo central das representações sociais 

(Moscovici, 1984; Sá 1996). 

Foram realizadas 'entrevistas semi-estruturadas' com 21 alunos 

(9 em escolas públicas e 12 em particulares), conformando seis grupos de 

adolescentes que participaram do pré-teste (apenas esses foram iden

tificados por códigos), definidos segundo os escores da escala de auto

estima (AE) e de violência cometida pelo pai e pela mãe: 

• jovens que apresentaram elevada AE e sofreram violência; 

• jovens com elevada AE e que não sofreram violência; 

• jovens que apresentaram AE média e foram vítimas de violência; 

• jovens que têm AE média e não sofreram violência; 

• jovens com baixa AE e que sofreram violência; 

• jovens com baixa AE e não sofreram violência. 

Com esta estratégia, procurou-se captar possíveis diferenças nas 

histórias individuais, possibilitando maior compreensão das questões 

investigadas neste trabalho. Cada aluno foi entrevistado em dois momentos 

distintos, visando a aumentar a confiança e empatia. Utilizou-se a técnica 
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do 'cegamento' para a seleção dos entrevistados, onde um pesquisador, 

que não o entrevistador, indicou quem participaria da entrevista. Garantiu

se que o entrevistador só saberia o nível de auto-estima e a presença de 

violência após a análise dos dados. 

O grupo com auto-estima 'alta' foi composto por 6 alunos: 4 da 

escola particular e 2 da pública, sendo 5 meninos (2 que não sofreram 

violência e 3 que sofreram) e 1 menina (que sofreu violência severa). O 

grupo com auto-estima 'média' foi composto por 8 alunos: 5 da escola 

pública e 3 da particular, sendo 5 meninas (2 que não sofreram violência e 

3 que sofreram) e 3 meninos (2 que não sofreram violência e 1 que sofreu 

violência severa); o grupo de 'baixa' auto-estima possui 7 jovens: 5 da rede 

privada e 2 da pública, sendo 4 meninas (2 que viveram experiência de 

violência e 2 que não viveram) e 3 meninos (1 que sofreu violência e 2 que 

não sofreram). 

O roteiro de entrevista focalizou a experiência e o sentimento do 

jovem na família (história de vida, relacionamento, experiências e apoio 

social), na escola (relacionamento e desempenho), com os amigos 

(relacionamentos e experiências), com a violência em geral e a percepção 

que ele tem de si mesmo. 

Pela complexidade da natureza do objeto, foi permitido que o jovem 

falasse livremente sobre suas experiências, sem informá-lo diretamente 

sobre o tema em estudo. A partir daí, foi possível captar as emoções que 

prevaleceram em sua vida, percebendo a maneira como lidava com as 

situações já vividas, deixando transparecer o afeto e a atitude que tem 

consigo mesmo, ou seja, sua auto-estima. 

Um ambiente de empatia, confiança e respeito foi desenvolvido no 

decorrer das entrevistas. Foi comum ouvir queixas dos alunos de não terem 

um espaço como aquele para conversar, onde o não-julgamento e a 

compreensão eram regras básicas. Esse clima frutífero favoreceu o livre 

relato das jovens. Alguns choraram, mobilizados pela lembrança de 

vivências dolorosas. 

Para a análise das entrevistas, utilizou-se uma adaptação da análise 

de conteúdo, definida como um conjunto de técnicas da análise da 
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comunicação visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos 

de descrição de conteúdo das mensagens, indicadores que permitissem a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção 

destas mensagens . A análise temática foi a modalidade de análise de 

conteúdo utilizada (Bardin, 1977). 

A leitura exaustiva de cada entrevista foi realizada por dois pesqui

sadores, a quem coube a tarefa de analisar 'cegamente' as entrevistas (sem 

conhecimento dos resultados obtidos no questionário), categorizando-as em 

três grupos de auto-estima: alta, média e baixa. A análise 'cega' das 21 

entrevistas foi testada pelo grau de concordância entre dois entrevistadores e 

deles com o resultado das escalas. Os resultados mostraram concordância 

substancial ou moderada (kappa), dando mais segurança aos pesquisadores 

para a interlocução do quantitativo com o qualitativo. 

Utiliza-se no texto a abreviação AE significando auto-estima. Os 

nomes dos alunos apresentados são fictícios, categorizados de forma que 

os iniciados com 'A: se referem aos alunos com elevada auto-estima; com 

'B' aos de baixa auto-estima e com 'M' aos de nível mediano. As falas 

apresentadas sofreram pequenas modificações, objetivando facilitar a 

compreensão sem modificar a estrutura das respostas. Por essa razão, 

algumas expressões se mantêm, apesar de estranhas às normas gramaticais. 

Em relação à abordagem do 'núcleo central das representações sociais' 

(Abric, 2001), utilizou-se como técnica de análise um instrumental 

estatístico, embora a abordagem subjacente a ela seja de natureza 

essencialmente qualitativa, razão pela qual é apresentada neste tópico. 

Abric (2001) toma como hipótese geral para seu estudo experimental 

das representações sociais que toda representação se organiza em torno de 

um núcleo central (elemento fundamental da representação), que, por ser 

estruturante da representação, tem função geradora - cria ou transforma 

a significação dos outros elementos da representação - e organizadora -

determina a natureza dos vínculos que unem entre si os demais elementos 

da representação. O Núcleo Central (NC) é um subconjunto da representação 

cuja ausência desestruturaria ou daria uma significação radicalmente 

diferente à representação em seu coIÜunto. Em contrapartida, é o elemento 
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mais estável da representação, o que mais resiste à mudança. Uma 

representação é suscetível de evoluir e de se transformar superficialmente 

devido à uma mudança no sentido ou da natureza de seus elementos 

periféricos . Mas a representação só muda de significação quando o próprio 

Núcleo Central é posto em questão. 

As palavras proferidas pelos entrevistados são categorizadas segundo 

a freqüência e a ordem média de evocação em que são ditas. A combinação 

desses dois critérios possibilitaria o levantamento das que mais 

'provavelmente' fariam parte do Núcleo Central da representação. Foi 

incluído um item no questionário quantitativo, onde cada jovem, por meio 

da técnica da associação livre, era solicitado a falar cinco palavras 

relacionadas à maneira como se vê e se sente. 

Durante a análise dos dados, deu-se procedimento à categorização 

dos termos coletados em torno de eixos temáticos que expressassem o 

mesmo sentido, conteúdo e carga emocional. Foram coletadas 7.619 

palavras que compuseram 28 eixos temáticos. A organização deste acervo 

demandou um trabalho exaustivo e desafiador. Categorizar centenas de 

palavras em torno de um só eixo capaz de traduzir tamanha complexidade 

exige um trabalho criterioso e intenso. Certamente esta categorização possui 

algumas imperfeições pela dificuldade em se inferir o significado de muitas 

das palavras proferidas e pela imensidão desse desgastante trabalho. As 

principais categorias e palavras encontradas estão detalhadas no anexo. 

São elas: imagem corporal, atitudes emocionais de contato com os outros, 

experiência emocional de aceitação e rejeição, estados emocionais/ humor, 

competência, sociabilidade e valores ético-morais . 

O passo seguinte foi a organização do Núcleo Central, considerando 

a freqüência de cada eixo temático e a ordem em que os eixos foram 

evocados . Os eixos mais freqüentes e citados nos primeiros lugares das 

falas ocuparam o Núcleo Central. Esse núcleo constitui o conceito essencial 

e prioritário, estabelecido a partir da informação que receberam, de sua 

introjeção e interpretação. O Núcleo Periférico 1 (NP1) é formado por eixos 

temáticos muito freqüentes, mas pouco priorizados nos primeiros lugares 

de evocação; o Núcleo Periférico 2 (NP2) compõe-se de palavras que, embora 
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tenham sido citadas poucas vezes, o foram nos primeiros lugares; e no 

Núcleo Periférico 3 (NP3) estão os eixos de menor importância, pois 

congregam aqueles menos evocados e comentados nos últimos lugares da 

fala. Nos resultados apresentados, foram excluídas as categorias que 

representaram menos de 1 % do total de evocações. 

A análise focaliza, prioritariamente, os eixos com maior número de 

evocações, essencialmente os que teriam maior chance de pertencer ao 

Núcleo Central e ao Periférico 1, já que estes quadrantes se caracterizam 

pela maior saliência para a representação que os jovens têm de si mesmos. 

As categorias mais periféricas são também mencionadas, especialmente 

quando observadas diferenças nas representações entre os grupos de auto

estima (baixa, média e alta). 

Também serviram como material de análise os diários de campo 

redigidos por todos os pesquisadores durante o trabalho; esses diários 

continham informações sobre o ambiente relacional do jovem na escola e 

com os colegas, além da estrutura física da instituição escolar. 

É importante destacar que na discussão dos resultados optou-se por 

não distinguir os alunos da rede pública e da particular, considerando que 

esses grupos não apresentaram peculiaridades significativas em boa parcela 

das questões relacionadas à auto-estima. Nas questões em que as diferenças 

entre esses grupos foram relevantes, identificou-se a rede de ensino abordada. 
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