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Maria Tereza Maldonado 



PREFÁCIO 

Os conhecimentos recentes da neurociência afetiva e as pesquisas 

sobre as origens da construção do vínculo entre mãe e filho desde a gravidez 

mostram a possibilidade de desenvolver, desde os primeiros anos de vida, 

as sementes do amor, da empatia e da capacidade de cuidar. Há, portanto, 

bons motivos para investir cada vez mais nesse 'capital humano', 

acreditando na sabedoria das crianças e dos jovens, criando condições para 

que desenvolvam habilidades e competências a partir da construção de 

uma base sólida de boa auto-estima. 

Essa base sólida permite percorrer, de modo mais seguro, os labirintos 

da vida, com suas dificuldades e possibilidades. É um longo trabalho de 

fortalecimento dos pés para caminhar e manter a disposição para encontrar 

as saídas, cuidando do cultivo da paciência e da persistência para não 

desistir diante dos obstáculos. 

A construção de uma boa auto-estima surge como alicerce de força 

de vida. Está profundamente associada à resiliência, ou seja, à combinação 

entre flexibilidade e força para enfrentar os obstáculos, à criatividade para 

encontrar saídas, à visão otimista, à esperança, à fé e ao cultivo da alegria 

pelas coisas simples. Com isso, amplia-se a capacidade amorosa, permitindo 

a celebração da vida e a possibilidade de sonhar. Acreditar em si mesmo, 

em sua força, em suas possibilidades de ser bem-sucedido, é ingrediente 

básico da auto-estima, que influencia o grau de autodeterminação. 
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Mas, quais os fatores básicos que fortalecem nossos pés para caminhar 

pelos labirintos da vida, e quais os que nos fazem esmorecer, descrendo de 

nós mesmos, deixando de aproveitar as oportunidades que surgem, sem 

conseguir transformar as dificuldades em desafios a serem vencidos? 

O excelente estudo que forma a base de Labirinto de Espelhos: formação 

da auto-estima na infância e na adolescência nos remete para a fundamental 

influência da força do amor, tal como o fazem os estudos recentes da 

neurociência afetiva a respeito da formação das estruturas cerebrais. A 

formação da boa auto-estima depende profundamente do olhar amoroso 

de apreciação, do ser visto como pessoa de valor, com competência, no 

mínimo por uma pessoa significativa nos círculos de convivência. O papel 

de destaque nesse processo pertence à família, independente de sua 

composição (se com pais casados, separados, em novos matrimônios etc). 

A família é a principal fonte de apoio estável, que pode servir de bússola 

para guiar nossos passos nos labirintos da vida. 

Nas redes de apoio, é também fundamental o papel da escola. Família 

e escola são as duas principais fatias do mundo nos primeiros anos de 

vida. Familiares, colegas, professores e outras pessoas significativas são 

como espelhos por meio dos quais construímos, no decorrer da infância e 

da adolescência, a maneira de nos vermos. Crianças ejovens que se sentem 

amados, respeitados, escutados, compreendidos, valorizados e estimulados 

a desenvolverem suas habilidades e competências têm maior probabilidade 

de apresentar boa auto-estima. 

O estudo aqui apresentado aponta claramente para a associação 

entre baixa auto-estima e violência, considerada um problema de saúde 

pública. A violência psicológica tem, nesse contexto, papel de destaque: a 

dor das palavras que ferem, humilham, magoam, bem como a observação 

da dor do casal parental que se maltrata física ou emocionalmente, acarreta 

marcas profundas no desenvolvimento de crianças e jovens. Poder-se-ia 

dizer que a violência das palavras não fratura nenhum osso, mas fratura 

e deforma a auto-estima. 

Porém, apesar dos percalços da vida de muitos jovens, o que este 

livro mostra é que predomina nos adolescentes uma visão positiva de si 
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mesmos, visão melhor do que muitos adultos têm sobre eles, principalmente 

quando, preconceituosamente, os chamam de 'aborrescentes'. A conclusão 

é que familiares, educadores, profissionais de saúde e responsáveis por 

políticas públicas precisam reconhecer com mais clareza e aproveitar melhor 

o rico potencial dessa visão positiva do jovem em relação a si mesmo, em 

que se descreve como legal, feliz, alegre, simpático, brincalhão, divertido, 

carinhoso, solidário, engraçado e extrovertido, valorizando a amizade. 

Fundamentar ações de trabalho a partir dessa visão, procurando caminhos 

de desenvolvimento de habilidades e competências, é um passo decisivo na 

promoção da saúde. 

O grande valor dado ao afeto nos relacionamentos preenche os 

requisitos básicos para que os adolescentes atuem como 'construtores da 

paz'. Convém lembrar que a atual definição holística da paz significa cuidar 

bem de si mesmo, dos outros e do ambiente. Vale ressaltar que muitos 

estudiosos sobre a questão da violência e da resolução de conflitos enfatizam 

que, na maior parte do tempo, no cotidiano de todos os povos, os momentos 

de convivência pacífica sempre predominaram sobre os momentos de 

conflito destrutivo, desde a mais remota antigüidade até os dias de hoje. A 

questão, portanto, não é eliminar a violência, e sim encontrar caminhos 

para ampliar a paz e desenvolver habilidades para a transformação de 

conflitos potencialmente destrutivos em terra fértil gerando soluções 

razoáveis para todos os envolvidos. Os atributos que predominam no 

autoconceito dos adolescentes pesquisados podem inspirar os adultos que 

não conseguiram manter dentro de si essa alegria de viver e a crença na 

força do amor, resgatando, em seu interior, sentimentos tão essenciais à 

boa qualidade da vida de todos nós. 

Maria Tereza Maldonado 
Psicóloga e escritora 
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