
Auto-Estima como instrumento no processo de aprender e de ensinar  

 
Psicopedagogia  
 
Aprender é tarefa complexa e requer intencionalidade, prontidão, além de um contexto sócio-
afetivo propenso a essa empreitada. A aprendizagem se dá em uma situação de vínculo tanto 
entre o aprendiz e seu ensinante como entre o aprendiz e o conhecimento. Portanto, ela é um 
processo de inúmeros e contínuos episódios de ordem objetiva e subjetiva, estruturados e não 
estruturados, em uma dinâmica de construções e reconstruções do conhecimento, cujos 
aprendizes e seus ensinantes são os protagonistas de suas aprendizagens. Essa protagonização é 
cenário que dá continente a um sujeito que deseja aprender e ensinar, que desempenha um papel 
ativo na construção de suas aprendizagens, que se conhece, que sabe pensar e que traça seus 
próprios caminhos.  
 
Nessa perspectiva, entendo a psicopedagogia como uma área de estudos preocupada com o 
sujeito que, ao mesmo tempo em que é único, faz parte de um grupo social; ao mesmo tempo em 
que é biologicamente constituído, faz parte da humanidade; que está inserido em um cenário 
afetivo particular e ao mesmo tempo vive e convive em um ambiente que é natural e cultural. 
Enfim, um sujeito que aprende para aprender sobre si mesmo e sobre o seu entorno.  
 
Sendo assim compreendida a psicopedagogia e o seu campo de atuação, o olhar em busca do 
entendimento de como a criança se construiu como pessoa, como Ser que conhece e que produz 
conhecimento, é essencial.  
 
Ao processo de aprendizagem estão ligados aspectos relacionados ao estágio cognitivo que um 
aprendiz consegue operar e as possibilidades de enfrentar as complexidades relacionadas à 
aprendizagem, assim como os vínculos afetivos que ele estabelece nas situações de 
aprendizagem.  
 
O ser humano não nasce completo, depende biologicamente e se constitui como sujeito a partir da 
qualidade das relações que ele estabelece. Este ser é incompleto, pois humaniza-se a partir da 
apropriação da cultura em que está inserido, das ferramentas sociais com que têm contato, do 
seu desejo e do desejo do outro, numa dinâmica de aprender e conhecer, conhecendo-se. 
Entendendo e respeitando o ambiente do qual faz parte e que processa um conhecimento 
historicamente herdado, o sujeito deve interferir produzindo novos conhecimentos, exercendo a 
condição de sujeito universal.  
 
A família é o núcleo constitutivo do sujeito. É um sistema que une as pessoas que a compõem, 
não apenas sobre o mesmo teto e com o mesmo sobrenome, mas, fundamentalmente, pelas 
representações que se constroem à medida que vão compartilhando o cotidiano. Formam, em sua 
intimidade, uma rede de significações que estão vinculadas aos seus mitos, ritos, crenças, 
segredos, medos e ideais. A forma como a família permite a circulação do saber e das 
informações e conhecimentos vai construindo, individualmente, o lugar que cada um ocupa nesse 
sistema, assim como a modalidade de aprendizagem de cada um. A modalidade de aprendizagem 
é sempre singular e específica, pois está relacionada à história vincular de cada um dos elementos 
da família com a dinâmica familiar construída por eles.  
 
Na busca de um olhar que não simplifique o que é complexo, e compartilhando o alerta de Edgar 
Morin (1996) para a imperiosidade de perceber a unidade na diversidade e vice-versa, como 
psicopedagoga, tenho procurado outros profissionais e teóricos na tentativa de “juntar” o que é 
inseparável. Portanto, na teia em que se constrói o ser aprendiz, precisamos aprender a olhar 
com objetividade-subjetiva, capaz de agregar informações, percepções e pessoas em direção da 
instrumentalização desse ser social – o ser cognoscente, para as necessidades da sua sociedade, 
do seu tempo e de suas especificidades.  
 



Auto-estima é um sentimento desenvolvido ao longo da vida de uma pessoa e decorrente da 
qualidade das relações interpessoais a que ela está exposta. Constitui-se a auto-estima centro da 
maioria das queixas relacionadas às dificuldades com a aprendizagem. Muitos pais e educadores 
se esquecem do papel da auto-estima no movimento de aprender e subestimam a sua 
importância.  
 
Quando a família ou a escola poupa uma criança de experenciar, mesmo que o resultado previsto 
seja duvidoso, com o objetivo de não expô-la a possíveis frustrações ou ao insucesso, em verdade 
não promovemos aprendizagens de âmbito pessoal e científico. Ao poupar a criança ou o 
adolescente de frustrações, impede-se que ele amadureça, que ele valorize o feito, que ele 
compreenda efetivamente. O que é pior, ele passa a acreditar que não é capaz. Na maioria das 
vezes, a criança desenvolve uma dinâmica acomodada, não se arriscando a novas tentativas: 
“Isso é muito difícil...” ou, “Eu nunca vou entender isso...”, ou até mesmo, “Eu sou burro 
mesmo...”  
 
Ninguém se torna bom sendo informado que é mau (BRANDEN, 1999) e ninguém se torna um 
empreendedor sentado e tendo de ficar calado em frente ao seu professor, enquanto ele 
protagoniza a aula, ou da televisão onde as coisas acontecem independentemente do espectador. 
Por outro lado, é preciso atender às reais necessidades da criança e não cobrar ou expô-la a 
situações as quais sabemos que ela não tem condições de administrar ou de entender. Existe uma 
linha tênue entre saber e não saber, poder e não poder que o bom senso pode resolver. Elogiar 
adequadamente o feito, dar limites para as ações, não esquecendo de acolher as emoções é 
tarefa dos pais e dos educadores de uma criança e essas atitudes fazem a diferença.  
 
Nos estudos de metacognição encontra-se o aporte teórico necessário para empreendermos uma 
reelaboração de alguns conceitos pré-estabelecidos pelos aprendizes e que, além de denunciar 
baixa auto-estima, se distanciam da dinâmica de reconstrução constante. Metacognição é 
entendida como a possibilidade do sujeito conhecer-se para poder conhecer ou ainda, é o 
conhecimento do próprio conhecimento. Ainda nessa direção, uma forma de se trabalhar com 
aprendizes é, seguindo a proposta de Portilho (2003), de se propiciar a tomada de consciência das 
estratégias pessoais de que dispõe cada indivíduo e a que dá preferência na busca de aprender e 
de resolver problemas, para, na seqüência, desenvolver mecanismos de autocontrole dessas 
estratégias e, por fim, chegar à reconstrução, ou autopoesis.  
 
No paradigma da transdisciplinaridade, encontra-se a possibilidade de se viabilizar a 
aprendizagem distante da sombra do fracasso escolar que se materializa em diversas formas no 
nosso cotidiano escolar: aprender os conteúdos sem deixar de aprender sobre si mesmo e de 
valorizar suas aprendizagens; ser em sala de aula e conviver com seus conteúdos pessoais que 
acabam ficando presentes nas situações problematizadas na escola. Nicolescu Basarab (1999) 
propõe uma pergunta que compartilho como disparador de uma reflexão: “Há uma inter-relação 
bastante evidente entre os quatro pilares do novo sistema de educação: como aprender a fazer, 
aprendendo a conhecer, e como aprender a ser aprendendo a viver em conjunto?”  
 
Auto-estima bem desenvolvida é instrumento precioso de aprender e de ensinar. Uma criança 
desenvolve boa auto-estima à medida que é reconhecida como pessoa única, singular, com 
necessidades educacionais específicas a sua pessoa. Nessa perspectiva, ajudar cada aprendiz a 
descobrir-se, a aceitar-se, a compreender-se é instrumentalizá-los a se sentirem confiantes e 
aptos a enfrentar as dificuldades e as complexidades do aprender. O sentimento de menos-valia 
impede uma pessoa de aventurar-se à aprendizagem, além de trazer conseqüências indesejáveis 
para o universo relacional do aprendiz.  
 
Não há dúvida de que o desenvolvimento de capacidades de resiliência nos sujeitos passa através 
da mobilização e ativação das suas capacidades de ser, de estar, de ter, de poder e de querer, ou 
seja, pela sua capacidade de auto-regulação e auto-estima como rasgo essencial da pessoalidade. 
As pessoas, mesmo aquelas que têm carências e necessidades especiais, são imensamente ricas, 



dispõem de enormes recursos, são sujeitos de poder e de querer, de vontade imensuráveis. 
(TAVARES, 2001)  
 
Toda aprendizagem é resultado de alguns movimentos que interagem em direção ao efeito 
favorável a esse intento: a natureza do aprendiz, suas especificidades e campo sócio-afetivo; a 
natureza dos conteúdos e o grau de interesse que suscita; o momento histórico; o nível de 
complexidade da tarefa, assim como o investimento que o aprendiz faz em prol dessa 
aprendizagem. O conjunto das possibilidades pessoais desenvolvidas transformam-se em 
estímulos e energias em favor de bons resultados na relação entre aprender e sentir prazer em 
aprender.  
 
Sob o âmbito educacional, a auto-estima passou a ser evidenciada por tudo a que já se referiu 
nesse texto, porque sua fragilidade impede a pessoa de funcionar e de sobreviver em um mundo 
extremamente desafiador, complexo, competitivo e diferente.  
 
A vida se constrói a cada dia e a cada oportunidade que se temos de fazer o mundo e a si em uma 
ação recíproca. A auto-estima é o instrumento fundamental para darmos sentido às 
aprendizagens e, por conseqüência, à vida de cada um. 


