
A IMPORTÂNCIA DA AUTOESTIMA 
PARA A APRENDIZAGEM 
Entenda como a escola precisa proceder ao identificar 
um aluno inseguro e sem confiança em si próprio 

Ogaroto de 13 anos chegou 
 ao consultório "encaixota-
do", como definiu a psicope-

dagoga e terapeuta familiar Quézia 
Bombonatto, em referência a um dos 
pacientes que a visitaram em abril 
deste ano. Sem confiança e preso a 
"fantasmas", ele carregava o peso de 
uma autoestima abalada. "Alguns 
professores reclamam do desempe-
nho dele e a mãe fala que 'não tem 
jeito mesmo' e, então, ele chegou 
aqui dizendo que era burro", con-
ta Quézia. A psicopedagoga, que 
preside a Associação Brasileira de 
Psicopedagogia (ABPp), observa que 
esse tipo de quadro é muito comum 
entre crianças e jovens, e faz um aler-
ta: a autoestima é fundamental para 
aprender. 

Alunos que não ousam pergun-
tar, não se sentem à vontade dian-
te do professor e não têm segurança 
e confiança em si próprios, em geral, 
sofrem com baixa autoestima, e a di-

ficuldade para reter os ensinamentos 
da escola pode ter a origem aí. Além 
disso, conforme constata Quézia, o 
despreparo de pais e professores para 
lidar com dificuldades dos estudantes 
só acentua o quadro. Ela exemplifica: 
"Aquele aluno que não pergunta, em 
um dia ele resolve levantar a mão e 
falar 'não entendi'. Aí o professor fa-
la: 'o que você não entendeu?' e ele fi-
ca embaraçado. A pergunta melhor 
é 'até onde você entendeu?' Partir do 
que ele tem e não do que falta." 

Em casos extremos, a ajuda de 
um psicólogo é indicada, diz ela. 
Antes de chegar a esse ponto, é pos-
sível tentar alternativas no dia a dia 
para resgatar a confiança do aluno. 
Quem tem por ofício ensinar não 
pode perder de vista que ninguém 
aprende sem prazer. "Tem que ter 
o desejo de aprender. O prazer as-
sociado a esse desejo vai colaborar 
com a autoestima e por isso é im-
portante elogiar." 

Parabenizar, valorizar mesmo 
que seja apenas uma parte da ques-
tão, em vez de fazer um "X" em to-
da a resposta e, no caso dos peque-
nos, marcar com estrela os acertos, 
são ações simples que ajudam o alu-
no a alcançar o prazer. "Autoestima é 
consequência. O indivíduo não nasce 
com autoestima ruim ou baixa. Ela é 
construída com elogios, sucessos e es-
tímulos. É como o exemplo das placas 
que levam a um destino: elas vão in-
dicando que você está tomando a di-
reção certa. Nenhuma placa diz para 
onde você não vai. Não adianta falar 
sempre que está errado, o ideal é in-
dicar para onde o estudante deve ir", 
acredita Quézia. 

Segundo a pedagoga e espe-
cialista em Educação Especial e 
Psicopedagogia, Maria Irene Maluf, 
a autoestima é um conceito que a 
pessoa cria sobre si mesma. No ca-
so da criança, ela absorve o que o 
meio diz dela, pois o discernimento 
e a identidade ainda não estão for-
mados. Para Maria Irene, a raiz da 
autoestima está na relação com a 
família. "O bom padrão de valores 
da criança vai prevalecer quando ele 
chegar à escola. Se ele já vai fragili-
zado, a primeira onda que tiver ele 
vai atrás e pode ser uma vítima fácil 
do bullying, por exemplo." 

Considerando as causas da baixa 
autoestima, a psicopedagoga aconse-
lha aos educadores, que se deparam 
com alunos fragilizados em sua se-
gurança pessoal, a procurar os pais. 
"E na lida do dia a dia na escola, ele 
tem o dever de não reforçar o senti-
mento negativo do aluno." Nesta ta-
refa, o docente também precisa es-
tar atento à sua própria autoestima. 
"Professor, quando não tem boa au-
toestima, confunde o fracasso do 
estudante com o fracasso dele, pen-
sa que é ele quem não consegue en-
sinar aquele aluno com dificuldade. 
E, na verdade, o melhor seria enten-
der que a responsabilidade não é só 
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dele, que os pais podem entrar aí, 
ajudar a compreender." 

CÉREBRO 
Os neurocientistas tratam a auto-
estima dentro de um campo maior 
que é o das emoções. Segundo o 
médico Ramon Cosenza, colabo-
rador do Núcleo de Neurociências 
da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) e coordenador 
do curso de Neuropsicologia da 
Faculdade de Ciências Médicas em 
Belo Horizonte, lidar com as emo-
ções dentro da escola é chave pa-
ra compreender o aprendizado. Do 
ponto de vista biológico, diz ele, a 
emoção sinaliza para o organismo 
que algo importante está ocorrendo. 
Emoções muito negativas na escola e, 
sobretudo, do tipo que se repetem, le-
vam o cérebro a entender que aque-
le ambiente escolar não é agradável. 

O abalo na autoestima, que pode 
advir daí, nada tem a ver com inte-
ligência. "Se o estudante não progri-
de, se ele é sempre criticado, aparece 
a emoção negativa e ele vai buscar o 
sucesso em outro local. Na infância 
é até mais importante observar isto, 
porque se ele é desestimulado na es-
cola infantil, de certa forma aprende 
que escola não é um bom lugar." O 
desafio para o professor é criar situa-
ções de estímulo para o aprendiz, pois 
é a emoção que vai mobilizar recur-
sos cognitivos, como atenção e per-
cepção. "A primeira coisa importante 
para aprender é o cérebro identificar 
aquilo como uma coisa interessan-
te, significativa. Senão, ele não vai se 
envolver e, eventualmente, aquela si-
tuação pode se tornar aversiva. É im-
portante, então, tentar deslocar para 
o positivo, para o envolvimento e pa-
ra o desafio", afirma Cosenza. 

Com o objetivo de aproveitar os 
conhecimentos sobre o cérebro na 
escola, surgiu em 2010 a Sociedade 
Brasileira de Neurociências e 
Educação. Segundo a presiden-

te, a farmacêutica e doutora em 
Neuroquímica da Memória, Daniela 
Marti Barros, tanto a educação po-
de se beneficiar dos conhecimentos 
da Neurociência quanto o contrário. 
"É uma ponte que está em constru-
ção. Precisamos dos docentes para 
ver o que ocorre na sala, e para eles 
facilita entender reações do cérebro e 
comportamentos previstos para ca-
da idade", explica. Daniela enxerga 
na Neurociência um caminho pa-
ra entender recorrências na sala de 
aula, como a própria baixa autoesti-
ma: "Quem tem autoestima boa está 
de bem com a vida e certamente vai 
aprender melhor. Se for o contrário, o 
aluno pode sofrer até com o famoso 
branco, que é um pico de estresse on-
de altas doses de cortisol e adrenali-
na são liberadas." G 

DICAS PARA OS DOCENTES 
• Esforce-se para observar seus alunos individualmente. Veja se eles par-

ticipam da aula ou interagem com o professor e o grupo; 
• Tente valorizar mais de um campo de conhecimento. Um aluno pode 

ter dificuldade em uma área e ter aptidão ou sensibilidade em outra; 
• O ideal é criar um ambiente escolar de entusiasmo e felicidade, fugindo 

da ansiedade e crítica excessiva; 
• Sempre que necessário, peça ajuda aos pais para compreender o que 

ocorre com o estudante e para tentar ajudá-lo; 
• Um professor empático com os alunos dá a eles maior chance de 

aprender. O conhecimento conta com confiança. O cérebro entende 
que aquela pessoa é confiável e que aquelas informações que ela pas-
sa também o são; 

• Trate as crianças com a verdade e não tente iludi-las com elogios falsos. 
O estímulo é necessário, mas não deve partir de informações falsas; 

• O elogio é uma máquina propulsora da autoestima. Quando não for o 
caso, tente mostrar que os limites são momentâneos e que as dificul-
dades pessoais e escolares podem ser superadas; 

• Não faça comparações entre alunos. A criança que se sente rejeitada 
tem possibilidade de ter autoestima baixa, pois pensa que algo nela es-
tá errado; 

• Preguiçoso" e "lento" são rótulos indesejáveis. Em algum momento, o 
estudante vai acabar acreditando nisso; 

• Se o aluno está desinteressado, não o deixe desamparado. Tente inte-
ragir mais, conectar as aulas com a realidade dele, usar exemplos sim-
ples para que ele perceba que aquele conhecimento é possível de ser 
assimilado. 
Fontes: Quézia Bombonatto, Maria Irene Maluf e Ramon Cosenza. A ut
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