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CRUZANDO OLHARES: 

ESPELHOS E LABIRINTOS 

o LABIRINTO E SEUS ESPELHOS 

Algumas questões de suma importância merecem ser ressaltadas 

para a formação da auto-estima. A capacidade de resiliência dos adolescentes 

se destaca pela sua intrincada relação com a auto-estima, indicando a 

necessidade de se compreender melhor essa questão, tema ainda pouco 

conhecido no país. Tal relação é crucial por ter uma grande importância na 

área da promoção em saúde e educação. 

O envolvimento positivo com os familiares é outro ponto 

fundamental para o desenvolvimento da auto-estima da criança e do 

adolescente . Sentir-se ou não amado pelos pais faz muita diferença. 

Ambientes familiares hostis produzem um prejuízo à existência humana, 

influenciam no bem-estar e na saúde mental. Se houvesse um único fator 

que privasse emocionalmente, destruísse o ego e a auto-estima e levasse a 

uma variedade de déficits emocionais, este fator seria a relação da criança 

e do adolescente com os seus 'cuidadores'. 

Aspectos estruturais da família, nível de escolaridade dos pais, ordem 

de nascimento e o nível socioeconômico vêm a reboque dessa questão central 

- o relacionamento familiar. Considera-se que o grande valor da família reside 

no impacto que ela tem na formação individual da criança, que pode perdurar 

toda a vida. Nesse eixo da família, uma questão mereceria ser estudada, a 

auto-estima dos pais, que parece estar relacionada com a dos filhos. 
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o impacto das diferentes formas de violência sobre a auto-estima 

também é questão crucial. Pode-se afirmar com segurança que, quanto 

mais alto o índice de violência vivenciado pelos jovens, mais tende a resultar 

em baixa AE. 

Certamente, o presente trabalho avança no conhecimento científico 

sobre a questão da violência e da construção emocional do indivíduo, 

trazendo contribuições inéditas nesse sentido. Além disso, esta pesquisa 

evidencia a existência de danos, profundos e significativos, nos jovens que 

passam pela experiência de construção da auto-estima em meio a relações 

familiares, escolares, comunitárias e sociais violentas. 

O ambiente escolar caloroso, respeitoso e a relação prazerosa com os 

amigos também se revelam aspectos importantes na formação da auto-estima, 

mostrando que o relacionamento com grupos maiores e significativos é também 

importante para o estabelecimento de um sentimento positivo de si. 

Outro importante fator protetor da auto-estima é o apoio social. É 

fundamental a existência de pelo menos uma pessoa significativa para o 

adolescente que lhe transmita amor, confiança e compreensão. Tal atitude 

oferece tamanho apoio ao jovem que este, mesmo diante da adversidade 

(como a violência), consegue manter preservada sua auto-estima. Tal 

conclusão reafirma a relação entre auto-estima e resiliência. 

Os resultados encontrados apresentam consistência com a literatura 

e contribuem para indicar a necessidade de aprofundamento de algumas 

questões aqui levantadas, mas nem todas debatidas, tendo em vista a 

amplitude do tema. O relacionamento familiar positivo, a satisfação com 

o corpo e o sentimento de competência são exemplos apontados 

freqüentemente na literatura (Coopersmith, 1967; Rosenberg, 1989) . Este 

trabalho também constata a associação entre auto-estima, idéias suicidas 

e tristeza/ isolamento como sinais de depressão (Dutra, 2002; Rosenberg, 

1989). Os temas que merecem melhor aprofundamento referem-se ao 

estudo da auto-estima associado ao estado emocional ou psicopatológico 

da mãe ou de quem cuida da criança, aos aspectos da resiliência, a 

experiências de sucesso e fracasso, a grupos sociais distintos, à 

vulnerabilidade, a características individuais e ao estado geral de saúde. 
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Pelo cuidado e pelo reconhecimento de que o arsenal metodológico 

empregado no estudo indica uma direção e não um fim, há necessidade 

de relativizar algumas questões, em função de alguns critérios metodo

lógicos utilizados : 

• Trata-se de um estudo de caráter exploratório que não permite inferir 

causalidade e sim associações entre as variáveis; 

• As abordagens metodológicas quantitativas utilizadas são relativamente 

recentes, variadas e sem padronização nos trabalhos internacionais e 

praticamente ausentes na bibliografia científica produzida em território 

nacional. Ao mesmo tempo em que isso trouxe dificuldades para a 

pesquisa, fez com que ela se tornasse um ponto de partida para a discussão 

da questão no país; 

• A definição do limite que estratifica a análise de algumas variáveis 

segundo tercis trouxe ganhos e perdas. Fixar o ponto de corte da AE, por 

exemplo, obrigou a que os grupos de AE alta, média e baixa tivessem 

tamanhos similares. Essa opção, por um lado, dificultou a comparação 

com a bibliografia internacional e aumentou o percentual de jovens com 

baixa AE (em comparação aos estudos internacionais). O aspecto positivo 

é que essa escolha permite afirmar a existência de um continuum no 

sentimento de si, que deve ser levado em conta nos estudos, pois tem 

efeitos significativos em todas as esferas de relacionamento; 

• A precariedade do tempo para execução do trabalho, considerando-se o 

estudo de um tema tão "vasto e impuro" (Mruk, 1995). Se por um lado, a 

integração metodológica traz ganhos analíticos, possibilitando um maior 

refinamento de questões; por outro, traz dificuldades operacionais e 

conceituais e a necessidade de o pesquisador se dividir e multiplicar, 

num esforço intenso e desafiador. 

Certamente que ter auto-estima elevada não implica que o jovem 

seja competente em todas as esferas da vida, nem que sempre se valorize 

totalmente, como se não possuísse autocrítica. Ter média AE não é 

exatamente possuir "o melhor dos dois pólos" (Mruk, 1995), apesar de 

serem pessoas que têm características de personalidade positivas e 
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negativas, têm grau importante de angústia e ambivalência em algumas 

áreas da vida. Embora ainda não se possa afirmar com segurança absoluta 

pelo ineditismo do estudo, há indícios de maior similaridade desses jovens 

com os de elevada AE. 

O que se pode avaliar seguramente é que possuir baixa AE causa 

muito sofrimento e dificulta a posição e o crescimento do jovem no mundo 

que o cerca. Eles são tão sensíveis às críticas que não dão valor aos 

julgamentos positivos que lhes são direcionados. Sofrem de um 'afeto 

negativo', com sentimentos de inferioridade, menos valia, isolamento e 

insegurança. Têm um grande senso de autoproteção, não tendo uma postura 

aberta com o mundo. A vulnerabilidade é uma característica marcante. Esses 

jovens merecem ser privilegiados nas ações de saúde pública, já que tendem 

a doenças emocionais e comportamento potencialmente de risco, o que 

constitui, inclusive, uma ameaça as suas vidas. 

Jovens de elevada AE tendem a um 'afeto positivo', pois acreditam 

na sua competência e no seu valor. Demonstram capacidade para lidar 

com desafios, são auto-eficientes e conseguem se adaptar mais facilmente 

a uma situação. Esses jovens são mais independentes, autônomos e 

percebem a realidade de forma mais acurada. Contudo, uma auto-estima 

excessiva pode gerar limitações, uma vez que essas pessoas podem não 

reconhecer suas falhas e deficiências. A literatura indica que há indivíduos 

que possuem elevada competência, mas hesitam quanto aos seus valores 

pessoais, isto é, conseguem o que querem, mas não têm firmeza do seu 

próprio valor. Também existem jovens que mesmo se avaliando 

positivamente não conseguem se ver competentes naquilo que fazem. Esses 

indivíduos possivelmente têm personalidades defensivas, não possuindo 

realmente elevada auto-estima. 

Um jovem com elevada AE ilustra a complexidade que envolve o 

tema. Alessandro é um adolescente profundamente determinado e 

autoconfiante. Entretanto, sua prepotência o faz se sentir acima dos seus 

pares, além de facilitar o cometimento de atos violentos e transgressores 

das normas sociais. Possui uma visão muito positiva e certamente idealizada 

de si, de seu passado e de seus pais. Observando apenas sua confiança 
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extrema não se duvida de sua 'auto-estima elevada', entretanto, será que 

não se trata de um caso de grande defensividade? 

Complexificando ainda mais a questão, há de se lembrar que, neste 

trabalho, apenas se investigou o sentimento global do jovem por ele 

mesmo, a 'auto-estima global' . Poderia ter sido também estudada a auto

estima em setores específicos do relacionamento ou da competência. Por 

exemplo, a competência no esporte, a competência escolar ou em uma 

disciplina específica. 

Verificou-se também uma visão geral dos jovens, que revela uma 

positiva representação de si, associando estados de alegria, bom-humor e 

satisfação corporal- atributos próprios da adolescência. A imagem positiva 

que a juventude possui da vida se reflete na representação mais geral que 

faz de si . Tal dado abre espaço para ações preventivas, já que há brechas 

para o trabalho com a auto-estima. Essa representação positiva, no decorrer 

das entrevistas e mesmo nos questionários, por vezes, desembocou em 

ambigüidades e contradições, especialmente quando se avaliam diretamente 

a competência e o valor de si. A postura positiva da juventude talvez reflita 

uma visão narcisista impregnada nos jovens e uma estratégia de defesa 

contra a sociedade, que, contraditoriamente, nela deposita a confiança no 

futuro e as críticas aos comportamentos vivenciados no presente, 

enfatizando mais os riscos que os aspectos positivos dessa fase da vida. 

Porém, cabe frisar que o cerne da auto-estima é a experiência, a 

percepção e o significado. Rosenberg (1989: 20) é categórico: "Não é a 

exclusão em si que denigre a auto-estima, mas sim a exclusão percebida e 

experienciada" . Ter sucesso ou ser bem-sucedido depende dos olhos de quem 

vê. Sabe-se que o que mais provoca impacto no indivíduo é ser competente 

naquilo que é mais fundamental para ele, não havendo necessidade de ser 

competente em tudo, meta inatingível para um ser humano. 

Deixando um pouco de lado o tema da auto-estima, outro aspecto 

necessita ser colocado como prioridade na agenda do Estado - a violência 

experienciada e banalizada na vida de milhares de crianças e adolescentes. 

Constatou-se um elevado índice de violência severa cometida pelos pais ou 

responsáveis entre os estudantes de São Gonçalo, especialmente se 
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comparados com os resultados obtidos entre jovens escolares de Duque de 

Caxias/ R] (Assis, 1992), que foram menores que 9%, utilizando-se a mesma 

escala. Algumas hipóteses podem ser formuladas para esta maior 

prevalência de violência contra o adolescente em São Gonçalo. A primeira 

delas é a de que nesse grupo específico teria realmente uma prevalência de 

violência severa maior, o que leva, inevitavelmente, à indagação sobre as 

suas razões. A segunda hipótese complementa a primeira, pois recai na 

elevada violência encontrada no município em estudo. Segundo informações 

da Secretaria de Educação, São Gonçalo é hoje considerado um dos 

municípios mais violentos do Estado. 

As autoridades governamentais precisam atentar para a magnitude 

desse problema para que ações e medidas de prevenção possam ser adotadas 

nacionalmente como estratégia de políticas públicas, cumprindo os direitos 

da criança e do adolescente, preconizados pelo Estatuto. A violência é um 

construto social e é preciso investimento em prol do respeito aos direitos 

da criança na realidade da vida em comunidade. 

É necessário que as pessoas que interagem diretamente com as 

crianças compreendam a importância de suas atitudes e seus julgamentos; 

reconheçam que a violência, seja psicológica ou física, acarreta efeitos 

negativos em um dos aspectos mais valiosos do ser humano, a auto-estima; 

e que também conheçam os agravos decorrentes da humilhação, rejeição e 

depreciação do jovem como elementos cruciais para formação da criança. 

É preciso desenraizar valores e crenças que propiciam a reprodução da 

violência, especialmente entre profissionais de educação e saúde. 

Não são necessárias medidas e ações preventivas suntuosas ou 

requintadas. Pequenas atitudes, como diálogos atenciosos e compreensivos, 

possibilitam o começo do resgate de uma atitude de si mais positiva. A 

gratificação e o alívio dos jovens em serem ouvidos e compreendidos são 

notórios entre os profissionais que se dispõem a uma escuta gentil e firme. 

Mesmo aqueles jovens com grande dificuldade em se expor se sentem felizes 

com esses momentos de troca. Todavia, uma abordagem dessa natureza ainda 

é rara e não sistematizada nas instituições; pelo contrário, esses espaços, 

muitas vezes, são responsáveis pela perpetuação de rótulos negativos. 
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No país, não há debates consistentes sobre ações efetivas que podem 

ser desenvolvidas na promoção da auto-estima. Pensando-se no 

delineamento de estratégias preventivas, em seus diferentes níveis, no 

âmbito da educação e da saúde, propõe-se algumas prioridades, baseadas 

nas necessidades apontadas pelo presente estudo e por experiências nacionais 

e internacionais (Branden, 1994; Mruk, 1995). 

PROPOSTAS PARA A PROMOÇÃO DA AUTO-EsTIMA 

Não é uma tarefa fácil delinear propostas para a promoção da auto

estima do adolescente. A dificuldade está em assumir que a auto-estima é 

uma questão impura, que se expressa de maneira singular e que está 

relacionada a muitos outros aspectos da personalidade, muitas vezes já 

cristalizados no padrão de comportamento e na maneira de sentir de cada 

um. Não existem passos ou receitas milagrosas ou imediatistas, que 

modifiquem ou provoquem uma mudança sólida e duradoura na auto

estima. Todavia, algumas propostas podem nortear famílias, profissionais 

de saúde e de educação, e o próprio adolescente que sofre desse sentimento 

pouco afetuoso de si. 

Vale destacar que, em termos nacionais, há inegável insuficiência 

de trabalhos preventivos, apoiados numa ação direcionada e sistemática 

para incrementar a auto-estima. Na literatura especializada, encontra-se 

uma infinidade de técnicas com esse objetivo, o que, muitas vezes, 

descamba para a esfera do senso comum e da auto-ajuda. Os profissionais 

que se debruçam nesta empreitada precisam estar atentos a dois perigos 

presentes na maioria das propostas de promoção da auto-estima: a 

simplificação excessiva de um trabalho de resgate da auto-estima, e a 

exigência de resultados e soluções rápidas. 

Nas práticas educativas e de saúde, a primeira regra é compreender 

que a auto-estima é tão importante para o sujeito quanto para a sociedade. 

Percebê-la como algo que se constrói no dia-a-dia, na intimidade das relações 

é o primeiro passo . Quem está atento a isso respeita as diferenças 

167 



individuais, tem consideração e respeito pela pessoa, compreende suas 

peculiaridades, não ridiculariza os outros nem evidencia suas fraquezas. 

Pelo contrário, demonstra ter uma forte convicção de que confia no seu 

potencial, mobilizando esforços para exercitá-lo. Nada mais distante de 

um trabalho sobre auto-estima do que imaginar que bastam alguns elogios 

para obter a sua elevação. O que produz mudança é a autopercepção da 

própria capacidade, do potencial a ser explorado e a aceitação dos limites 

individuais. Um trabalho que focalize a auto-estima é fundamental, mas 

requer cuidado, já que há riscos de insuflar egos, exacerbar o narcisismo e 

os sentimentos de onipotência. 

Ao se pensar em estratégias de fortalecimento da auto-estima, 

possibilitando um resgate de um sentimento por si prazeroso e também 

tendo em vista a não perpetuação dos danos como os que foram aqui 

focalizados, torna-se fundamental a intervenção da família, dos 

profissionais de educação, de saúde, da mídia e da sociedade civil em prol 

de uma atitude cuidadosa, afetiva e respeitosa com crianças, jovens ou 

adultos. É preciso focalizar não apenas o papel das grandes instituições 

socializadoras, como família e escola, mas também a capacidade do 

indivíduo e de outros grupos sociais na formação e consolidação da auto

estima individual. 

É necessário que as pessoas que interagem diretamente com as 

crianças e os adolescentes compreendam a importância de suas atitudes e 

seus julgamentos. Reconheçam que ações violentas, sejam psicológicas, 

físicas ou sexuais, acarretam efeitos negativos em um dos aspectos mais 

valiosos do ser humano, a auto-estima. É preciso desenraizar alguns valores 

e crenças consolidados na sociedade, especialmente na área da educação. 

Adolescentes, como todos os seres humanos, carregam em si 

potenciais criativos, de saúde e de doença, que podem e precisam ser 

estimulados e lapidados pela cultura, através da qualidade das relações, 

das normas e dos valores éticos que a sociedade estabelece. 

A partir do confronto entre a literatura e as descobertas desse estudo, 

algumas 'considerações dirigidas aos profissionais de saúde e de educação' 

podem ser vistas como norteadoras para o planejamento de estratégicas 
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importantes para a construção de uma abordagem mais eficaz no 

desenvolvimento da auto-estima: 

o é fundamental ter clareza e consistência quanto aos princípios teóricos 

da temática e informar aos participantes dos programas de promoção de 

auto-estima sobre o que se trata, sua influência na vida e importância 

na vida das pessoas. 

o Incorporar técnicas de ação e atividades com objetivos direcionados 

relacionados à teoria subjacente a esta questão. 

o Promover reuniões sistemáticas com os familiares, refletindo sobre os 

comportamentos e atitudes estabelecidos com os jovens e enfatizando a 

importância de contatos abertos, afetivos e com diretrizes firmes nessas 

relações. O potencial do trabalho terapêutico ou socioeducativo com grupos 

de pais também deve ser considerado. 

o Cuidar da auto-estima dos profissionais envolvidos. 

o Desenvolver nos profissionais a capacidade de negociação, empatia, 

sensibilidade, tolerância e respeito; 

o Criar grupos regulares de discussão sobre os temas centrais da auto

estima, como autoconhecimento, imagem corporal, autoconfiança, 

autodeterminação, relacionamentos e riscos. 

o Promover atividades que estimulem hábitos de autocuidado, numa 

estratégia de resgate da valorização pessoal. 

o Estabelecer vínculos afetuosos, consistentes e contínuos com os 

adolescentes, compreendendo o desenvolvimento do adolescente. 

o Acreditar e transmitir confiança quanto à capacidade de o adolescente 

superar adversidades, ser competente, enfrentar os riscos e ser feliz. 

o Incluir reflexões sobre a biografia de cada um, sobre a consciência de si 

e dos outros, sobre o que desperta prazer e desprazer. 

o Assegurar mecanismos de articulação com a comunidade local ou outras 

instituições que podem oferecer algum tipo de apoio ou suporte social, seja 

através do lazer, estudo ou trabalho, compartilhando sucessos e fracassos. 

o Estimular a criação de pequenos projetos vivenciados no cotidiano e no futuro. 

o Organizar e sistematizar o trabalho, o que inclui monitoramento e apoio 

aos adolescentes, inclusive após o encerramento das atividades do programa. 
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• Incluir estratégias de avaliação do programa ou das atividades propostas, 

a fim de monitorar continuada mente o serviço oferecido. 

É certo que o fortalecimento da auto-estima passa pelo reposicionamento 

do adolescente na família, na comunidade, na escola e na sociedade. 

Recolocar-se nesses ambientes significa modificar o olhar sobre si próprio, 

possibilitando uma convivência mais harmoniosa. Estimular o adolescente 

a compreender seus próprios limites, das pessoas que o cercam e da sociedade 

é um esforço importante e deve ser feito sob um prisma construtivo, e não 

sob a égide da incompetência e das proibições. É preciso que os adultos não 

se sintam ameaçados com a atitude do adolescente para a mudança do 

espaço em que vive, já que transformação é a grande ânsia dessa fase da 

vida, que, bem orientada, pode ser muito eficiente e produtiva . 

Numa abordagem de promoção da saúde, é fundamental fortalecer 

os aspectos positivos ao lidar com os adolescentes . A mudança de enfoque 

da patologia (com suas prioridades voltadas para os comportamentos de 

risco) , para a valorização da saúde e da competência é uma estratégia 

fundamental às políticas de saúde e educação. Reconhecer o potencial do 

adolescente, dotado de capacidades e nuances individuais, abre espaço para 

uma postura mais ativa e participativa do jovem na sociedade. 

Qualquer mudança na auto-estima exige esforço singular do indivíduo, 

já que apenas ele próprio pode gerar essa experiência. A seguir, são 

apresentadas algumas 'considerações direcionadas aos próprios adolescentes' : 

• Não subestimar a própria capacidade de mudança e crescimento . 

• Acreditar na força interna que todo ser humano tem de se recuperar 

mesmo diante das adversidades . 

• Promover o autoconhecimento. Conhecer e avaliar o pensamento dos 

outros sobre si. 

• Aceitar que tipo de pessoa é, reconhecendo as habilidades e fraquezas, 

as características físicas ou de personalidade. É um engano pensar que 

para ter uma auto-estima elevada é necessário não ter defeitos; pelo 

contrário, é preciso ser capaz de assumi-los e identificá-los . Pensar no 

que pode melhorar. 
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Aceitar emoções, pensamentos ou lembranças, mesmo quando há 

insegurança quanto à reação que isso pode despertar. A auto-afirmação 

é a capacidade de expressar o que se pensa, o que se quer, o que se sente, 

mas sempre respeitando o espaço do outro. 

• Mover esforços para lidar com uma dificuldade de cada vez. Certamente, 

depois de solucionada esta problemática ocorrerá reações em cadeia. 

• Silenciar os pensamentos críticos dirigidos a si mesmo. Trata-se quase 

sempre de um discurso parental interiorizado, conseqüência de tudo o 

que foi ouvido quando era criança. 

• Desenvolver a capacidade de empatia, de escutar e sentir o ponto de 

vista dos outros, compreendo-os e respeitando-os, mesmo que não 

concorde completamente. 

• Aceitar a idéia do fracasso ou, pelo menos, imaginar um resultado 

intermediário entre o triunfo e o malogro. E, ainda aprender com os 

fracassos, considerando-os como fontes de informação sobre si e não 

como prova de incapacidade. É importante escolher os objetivos 

adequadamente. 

• Expandir ou fortalecer o grupo de convivência, visando ao desenvolvimento 

da capacidade de administrar conflitos e à melhora da convivência. 

• Tornar-se um especialista num determinado domínio, o que aumenta o 

sentimento de responsabilidade e competência. 

• Desenvolver atividades lúdicas, como música, esporte, poesia e teatro. 

• Procurar o apoio de familiares, amigos e profissionais especializados, 

como professores, médicos e psicólogos . 

Certamente que tais propostas precisam estar amparadas por adultos 

confiantes e políticas voltadas para o desenvolvimento da saúde integral, 

compartilhando o compromisso de apoiar crianças e adolescentes para que 

seu bem-estar seja restituído. 

Enfim, a grande 'descoberta' e contribuição desta pesquisa, alerta 

sobre a responsabilidade social com as crianças e os adolescentes. Indica 

que condutas ' iatrogênicas' devem ser evitadas em defesa de uma 

consciência valorativa e de competência de si mesmo, o que, certamente 
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tornaria os sujeitos mais eficientes e responsáveis na vida social e mais 

felizes consigo mesmos . 

Os caminhos a serem percorridos dentro de um labirinto se 

distinguem de uma pessoa para outra. Para alguns, ele se parece como 

uma auto-estrada em que o sol inunda luminosa e limpidamente os espelhos 

dos veículos que por ela passam, refletindo vida e alegria . Para outros, 

assemelham-se a uma trilha estreita, entre meada por buracos e sombras, 

exigindo do indivíduo um esforço singular para distinguir as imagens 

escuras que os espelhos refletem. Construir-se como uma pessoa que se 

inclui na sociedade como indivíduo com direitos e deveres é o final esperado 

para tantas vidas em gestação. Contudo, antes de essas crianças e jovens 

serem responsáveis pelo seu posicionamento no mundo, cabe à sociedade 

fazer o seu papel: criar labirintos e espelhos que reflitam amor e cuidado 

no presente e confiança no futuro. 
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