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RESUMO 

 

O presente artigo analisa o conceito de autoestima a partir da concepção de Lenoir, frente aos 

desafios e possibilidades para a escola do futuro, em meio às questões da sociedade 

contemporânea mundial e brasileira. A autoestima é abordada na perspectiva teórica do 

construcionismo social de Lenoir. Na busca da compreensão do atributo autoestima são 

discutidas as finalidades da Educação e da Escola e os resultados dos estudos realizados por 

Davis e Franco, Franco, Tavares e Souza e Placco, os quais abordam as interações que 

favorecem a construção e a manutenção da autoestima. A autoestima é um atributo a ser 

desenvolvido, pela escola, em seu processo educacional e desenvolvimento pessoal e 

emocional. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo foi produzido a partir das reflexões de um grupo de pesquisadores 

que compõem a equipe da Profª Drª Vera Maria Nigro de Souza Placco8, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, com o objetivo de pesquisar e discutir a compreensão, os 

desafios e possibilidades para a escola do futuro, em meio às questões da sociedade 

contemporânea.   

Nesta direção, o grupo tem se debruçado sobre o trabalho do Prof. Dr. Yves Lenoir, da 

Universidade de Sherbrooke, Canadá, investigador principal da pesquisa empírica 

internacional denominada: “Qual escola para o século XXI? Uma enquete internacional junto 

a diferentes sujeitos”9, da qual o Brasil participa, com a coordenação geral da Prof.ª Drª.  

Raquel Marra, sendo a Prof.ª Drª Vera Placco uma das co-pesquisadoras, responsável pela 

pesquisa no contexto brasileiro e especialmente no Estado de São Paulo.  

Dentro da temática da pesquisa, que versa sobre as finalidades da escola para enfrentar 

os desafios na formação de alunos e professores para os próximos tempos, uma das categorias 

de análise proposta por Lenoir (2012)10 é o desenvolvimento do sujeito, nas dimensões 

pessoal e emocional, criativa, cognitiva e física.  Como atributos da dimensão pessoal e 

emocional o autor define a autoestima, a responsabilidade, a autonomia e a identidade como 

aspectos a serem desenvolvidos também na escola. 

Tendo em vista ampliar o debate sobre o atributo autoestima, a seção “autoestima, que 

conceito é este?, abordará o tema, objeto de estudo de muitos educadores e presente no 

cotidiano das escolas, procurando relacionar com a compreensão de Lenoir sobre este 

atributo, complementando e ou contrapondo   com  a compreensão de demais autores.   

A seguir, a seção “O pano de fundo social: o mundo contemporâneo – concepções, 

perspectivas e desafios”; levantará alguns aspectos do cenário brasileiro atual e os desafios 

que trazem para a educação, no processo de compreensão da escola que se tem e de redesenho 

da escola que se quer.  

                                                           
 Profª Drª titular ? associada da Pontificia Universidade de são Paulo, do departamento de ós Graduação em 

Educação Psicologia da Educação  coordenada o grupo de pesquisa “   “ 

Titulo original em Frances À quoi sert l’école au XXIe siècle ? Enjeux sociaux et éducatifs. Une comparaison 

internationale (École21-School21-Escuela21)Lenoir(2012) 
10 DOC 14 Tableu FES discutido na disciplina Projeto Movimentos identitários na formação do educador, 

segundo semestre de 2015, ministrado pela Profª.Dra.Vera Maria Nigro de Souza Placco no Programa de 

Estudos Pós graduados em Educação: Psicologia da Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
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AUTOESTIMA: QUE CONCEITO É ESTE? 

Para a compreensão do conceito de autoestima, foi realizada uma breve revisão na 

literatura priorizando autores cujas pesquisas empíricas e estudos teóricos se aproximam das 

premissas do Construcionismo Social adotado por Lenoir, (2012) como referencial teórico 

pertinente, e segundo o qual o mundo resulta de uma construção de interações sociais entre os 

seres humanos que vivem coletivamente.  

 Neste sentido, Lenoir (2012)11pontua que para aprofundar a discussão da autoestima é 

preciso considerar sua definição e atributos, a importância acordada pelos professores sobre o 

ângulo das finalidades educativas, o questionamento constante sobre seu desenvolvimento na 

escola, seu fim ou meio na educação, sua finalidade e à quais interesses servem esta 

discussão.  

Utilizaremos a denominação Construcionismo Social, para identificar as abordagens 

que afirmam serem os processos psicológicos construídos na rede de interações humanas. 

Neste enfoque a autoestima é produzida na relação com o outro, em contextos sociais dos 

quais o indivíduo participa e nos quais as relações desenvolvidas tem papel fundamental na 

constituição do sujeito. Esta perspectiva se contrapõe tanto em relação a uma visão inata de 

autoestima, própria do individuo, sem vínculo com seu contexto, quanto à perspectiva 

psicologizante (Lenoir, 2012), que apresenta uma visão reducionista do ser humano, 

considerado como incapaz, individualista e que requer intervenção terapêutica. 

Consideramos, como Franco e Davis (2011) e Franco (2009), ancoradas na perspectiva 

sócio histórica que se aproxima da defendida por Lenoir, que o conceito de autoestima é um 

dos elementos relevantes que constituem a consciência12, entendida como a maneira pela qual 

o individuo apreende o mundo.  

Para Vigotsky, um dos autores fundamentais da Psicologia Socio-Histórica, a 

consciência é entendida como resultantes da atividade humana, e emerge e se desenvolve a 

partir das relações que o indivíduo estabelece com os outros indivíduos e o meio, e em 

situações de atividade, como ocorrem no trabalho, na escola, e na família entre outros 

                                                           
11 DOC 6 L’estime de soi discutido na disciplina Projeto Movimentos identitários na formação do educador, 

segundo semestre de 2015, ministrado pela Profa.Dra.Vera Maria Nigro de Souza Placco no Programa de 

Estudos Pósgraduados em Educação: Psicologia da Educação da Pontificia Universidade Católica de São Paulo. 

 

 
 



4 

 

espaços. Não existe, portanto, fora de um contexto sócio-histórico, em que atividade e 

linguagem assumem um papel mediador fundamental (ARANHA, 2015). 

Para Vigostsky (1934/2000, p.11), a linguagem, entendida como um sistema de signos 

e significações permite a comunicação e a socialização de experiências. Em outras palavras, 

em um contexto especifico a linguagem carrega os sentidos e significados, ou seja as 

significações13 atribuídas a um fato, experiência ou vivência específica.  

Neste sentido, a apreensão do mundo se dá à medida que os indivíduos se apropriam 

dos atos vivenciados nas relações com outros e com o mundo, por meio da linguagem. É na 

atividade partilhada que se produzem as significações.  

Nesse movimento, o homem conhece e avalia o mundo físico, o mundo social e a si 

mesmo, estabelecendo relações. A valoração de si mesmo, Franco e Davis (2011), nomeiam 

autoestima.  Para as autoras a autoestima pode ser positiva ou negativa, nem sempre é clara e 

às vezes é contraditória e, se recorrente, tende a se estabilizar. No entanto, pode ser alterada 

ao longo da vida, conforme as circunstâncias dos sujeitos, reforçando a noção de que 

autoestima não se constitui num traço inato e descontextualizado da realidade histórica e 

social em que o individuo vive, mas que se constrói na e pela interação em contextos 

concretos e datados. 

É por isso que, mesmo vivendo atividades partilhadas, estas adquirem diferentes 

sentidos, de acordo com a maneira que se desenvolve a história de cada um, membro da 

sociedade e protagonista neste processo particular, e subjetivo, de internalização das 

significações e atribuição de sentidos as experiências vividas.  O ser humano se assemelha e 

se diferencia do outro no espaço relacional. E a autoestima é a expressão particular de uma 

realidade social mais ampla, delineando territórios e ações na maneira de ser e estar no 

mundo.  

Esta discussão traz amplas repercussões quando se pensa na educação e na escola e 

nas experiências que ali se desenvolvem como mediações importantes na produção da 

autoestima. 

Para ampliar e ilustrar esta perspectiva, Franco e Davis (2011) recorrem à pesquisa de 

Franco (2009), desenvolvida por meio de estudo de casos de dois jovens, ex-alunos do 

Programa de Classe de Aceleração, em instituição de ensino do interior de São Paulo. 

Segundo Franco (2009), o uso da técnica de história de vida permitiu que a pesquisadora 

                                                           
13  Significação são, neste quadro a articulação entre sentidos e significados.  
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apreendesse a maneira como os sujeitos compreendem suas histórias; como enxergam a 

família e a escola e como se veem enquanto filhos e alunos. Por meio dos relatos, a 

pesquisadora procurou identificar indicadores que possam contribuir no processo de 

construção da autoestima em alunos que passaram pelas “classes de aceleração”, analisando a 

forma como a realidade vivida foi significada e valorada pelos sujeitos, na perspectiva da 

psicologia sócio-histórica.   

A investigação sobre as histórias de vida dos sujeitos da pesquisa, revelaram a 

importância das condições objetivas de vida na constituição de suas subjetividades. A 

autoestima se revelou na e por meio das relações interpessoais: para falar de si foi preciso 

recorrer ao outro; foi preciso dizer das significações e sentidos construídos ao longo da 

história; as significações que o espaço escolar foi assumindo para cada um deles. 

Franco conclui o trabalho afirmando que a escola deve estar comprometida com a 

humanização de seus alunos, pois ela é fundamental para o desenvolvimento da 

individualidade (que inclui a autoestima). A construção da autoestima positiva passa por um 

processo de autoconhecimento e avaliação de si, a partir da leitura crítica e da clareza a 

respeito das determinações presentes. A pesquisadora promoveu uma crítica aos discursos 

pedagógicos e às práticas escolares referenciadas por visão psicologizante e idealizadas sobre 

autoestima. 

Tavares (2002) também elegeu a autoestima como objeto de sua pesquisa. Partindo do 

Programa “Acelera Brasil14”, cujo objetivo é capacitar o aluno a avançar uma ou mais séries 

no sistema de ensino regular. A autora investigou como o conceito de autoestima está sendo 

apreendido e desenvolvido pelos professores e de que conteúdo está sendo impregnado para 

explicar a relação entre professor e aluno. O seguinte problema orientou sua investigação: 

“Como os professores se apropriaram do conceito de autoestima e como visualizavam as 

suas práticas para modificar a autoestima dos alunos?”. 

A pesquisadora constatou que os professores não compreendem a realidade de vida 

dos alunos, colocando seus próprios valores como referência, assumindo atitude 

discriminadora. Segundo a autora, tal atitude pode induzir a um comportamento inibidor por 

parte do aluno, reforçando o sentimento de inferioridade, o que contribui para que ele assuma 

                                                           
14 INSTITUTO AYRTON SENNA. Programa Acelera Brasil. Disponível em:< https://www. Instituto ayrton 

senna. org.br/pt.br/como-atuamos/acelera.html. Acesso em 6 out. 2020. 
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a responsabilidade pelo fracasso escolar. Portanto, a pesquisadora constatou que a autoestima 

se tornou mais uma expressão a ser analisada na descrição de alunos multirrepetentes.  

Tavares (2002) mostra que as representações sociais apresentadas pelos educadores 

justificam responsabilizar os alunos e as famílias pelo fracasso escolar. A crença na força de 

vontade associada à autoconfiança e persistência serem suficientes para o indivíduo atingir o 

sucesso, contradiz a realidade desigual (do ponto de vista socioeconômico e cultural) do país 

em que vivemos.  

Tavares faz crítica à autoestima como um fenômeno que considera apenas os 

mecanismos pelos quais o indivíduo organiza suas experiências e as analisa, desconsiderando 

seus sistemas de valores, crenças e o contexto social no qual é construído.  

De acordo com a abordagem adotada pela autora a autoestima pode ser definida como:  

“...os sentimentos positivos ou negativos que o indivíduo formula a seu respeito, 

a partir das representações que elabora a medida que se apropria das regras, 

valores, normas e formas de pensar que são parte da cultura do grupo social a 

que ele pertence, como produto de uma história de vida, a qual se insere em um 

contexto social e histórico mais amplo” (TAVARES, p. 152, 2002).  

Tavares conclui sua pesquisa sugerindo formações aos educadores que aproximem a 

relação entre o indivíduo e o meio, superando a dicotomia indivíduo-coletivo. A pesquisadora 

questiona o papel assumido pelo professor no programa, de mero transmissor da proposta e 

critica o conceito de autoestima adotado, que se mostra restrito para explicar o desempenho 

escolar. 

Também abordando a temática, Placco e Souza (2008) relatam outra pesquisa numa 

escola pública estadual de ensino fundamental da cidade de São Paulo cujos sujeitos foram 

alunos (7 a 12 anos), professores e coordenadores pedagógicos com o objetivo de identificar 

as modalidades de interações entre os atores da escola que favorecem ou não a construção 

e/ou manutenção de valores morais e não morais. Entende-se que os valores não morais foram 

postulados, pelas autoras, como categoria autoestima.  

A pesquisa foi aplicada em dois anos e desenvolveu projeto de contação de histórias 

para os alunos, assessoria pedagógica para a coordenação pedagógica, cursos e reflexões para 

os professores.  

Os resultados mostraram que, na escola, há interações que favorecem a construção e 

manutenção de valores morais e não morais positivos e também interações promotoras da 
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construção e manutenção de valores negativos. Os valores morais não ocupam lugar central 

nas representações que professores e alunos têm de si. Entretanto, os valores não morais 

constituintes da autoestima ocupam o centro das representações que os sujeitos fazem de si, 

principalmente os alunos.  

Na pesquisa, Placco e Souza (2008) verificaram que, a maioria dos professores não 

sabem ao certo qual é o significado do termo autoestima, apesar de utilizá-lo com frequência. 

E, quando aparece no discurso do professor, serve para indicar um significado comumente 

atribuído de baixa autoestima como imagem negativa de si mesmo. As pesquisadoras 

ressaltaram a influência das relações sociais na constituição das representações que os sujeitos 

fazem de si. Esclareceram que os valores morais estão associados à honra, autorrespeito e os 

valores não morais estão associados à autoestima, sucesso, status social, fama etc. Os últimos 

tem como fator motivacional a busca por visibilidade social.  A pesquisa revelou também que 

saber o que está em julgamento e os seus critérios de valor favorecem a ação do sujeito na 

aprendizagem. Porém, a criança não reproduz o julgamento e os valores do adulto. Ela 

interpreta esse discurso levando em consideração a qualidade da interação existente com esse 

adulto. Em outras palavras, as autoras fazem um alerta para as escolas em geral:  

                                        (...) interações que têm como conteúdo a apatia, a descrença na possibilidade do 

outro, a visão do outro como inferior, não favorecem a construção e manutenção 

de valores positivos relativos à imagem que as crianças e a professora têm de si. 

Podem, no máximo, favorecer a manutenção de valores negativos, ou mesmo a 

construção desses valores.  (PLACCO e SOUZA, 2008 p. 140).  

 

Partindo do pressuposto de que muitas crianças compreendem valores morais como 

valores não morais, conforme a análise da pesquisa, as autoras concluíram o artigo afirmando 

que os valores morais e não morais estão intimamente ligados e interferem no processo de 

desenvolvimento da criança, devendo ser considerados pelos educadores. 

Como se constata nos estudos até aqui apresentados, a compreensão do atributo 

autoestima emerge como uma dimensão do desenvolvimento pessoal e emocional constituída 

nas interações sociais. Considerando o tempo que o aluno vive na escola este é um locus 

fundamental para desenvolvê-la.  

Uma vez que o desenvolvimento do psiquismo humano emerge e se desenvolve de 

maneira situada, não é possível concebê-lo fora dos modos de pensar, sentir e agir 

culturalmente elaborados, tão pouco compreender a autoestima fora de seu enredo social.   
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Por este motivo consideramos fundamental trazer um breve cenário da sociedade 

contemporânea, na qual, o papel e as finalidades da educação e da escola têm se se 

configurado. 

 

MUNDO CONTEMPORÂNEO E DESAFIO PARA EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO 

Muitos autores e educadores têm debatido os desafios no mundo atual em que se 

apresentam novas e complexas realidades econômicas, sociais, tecnológicas e científicas. Tais 

modificações têm afetado a circulação e o consumo de cultura; impulsionado a reestruturação 

do sistema de produção cultural, impactado a vida dos sujeitos e a produção de seus meios de 

existência. Observa-se também uma precarização do mundo do trabalho, fragilização de 

organização dos trabalhadores, aumento da desigualdade e exclusão sociais, dentre outros 

(CAMPOS, 2010; FERNANDES, 2008), e demandando mudanças para a educação. 

Entendemos que a educação, por meio da mediação que realiza, possibilita que a sociedade se 

perpetue e se renove, e que cada nova geração se aproprie do saber historicamente construído. 

A educação é fundamental para o desenvolvimento humano, pois é uma das condições por 

meio das quais o sujeito adquire seus atributos fundamentais e se constitui sujeito.   

E é a escola, o espaço institucionalizado para que os sujeitos se constituam cidadãos. 

No Brasil, a escolarização é obrigatória e gratuita até os dezoitos anos, período em que 

teoricamente todos que por ela passam teriam, de maneira sistematizada e organizada, acesso 

ao saber historicamente produzido e garantido seu desenvolvimento humano. 

Lenoir (2013), citando Carnoy (1999), nos explica que a escola do século XXI tem 

passado por alterações profundas, as quais têm refletido em suas finalidades.  Para o autor, o 

sistema escolar nas sociedades ocidentais, se não na maioria das sociedades, alterou-se 

substancialmente sob o impacto dos fenômenos da globalização, que traz um novo 

capitalismo corporativo e da ideologia neoliberal:  

Educação é agora parte da economia do conhecimento, [...] A concepção que 

tende a prevalecer hoje é a educação neoliberal na medida em que considera que 

o sistema educacional  tornou-se uma empresa de serviços que deve funcionar de 

acordo com as "regras" economicas do mercado: competitividade, desempenho, 

desregulamentação e privatização, descentralização com o aumento dos 

controles, a redução das despesas públicas e dos custos por aluno,  

gerenciamento simplificado de recursos educativos, e a comercialização de 

conhecimento. (LENOIR, 2013 p:7 ,slide 12).  
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Estas considerações de Lenoir se aproximam de um intenso debate a respeito da 

realidade educacional brasileira, sobre a qual, educadores, acadêmicos, teoricos e a sociedade 

de modo geral, discutem a urgência na elevação dos níveis científico, cultural e técnico da 

população, uma vez que se reconhece o grande desafio em incluir, como cidadãos, milhões de 

indivíduos excluídos, não apenas socialmente, mas também, culturalmente. Com todas estas 

necessidades, exige-se que a escola, como instituição socioeducativa, dê conta de possibilitar 

o desenvolvimento afetivo e cognitivo do educando, pela incorporação de conhecimentos e de 

habilidades técnicas e sociais, de novas formas de solidariedade social e da possibilidade de 

participação plena na sociedade (LIBÂNEO et al., 2012)  

No cenário mundial os sistemas educacionais nacionais, inclusive o brasileiro, têm 

procurado responder a essas exigências mais amplas, por meio de extensa agenda de reformas 

educacionais que impactam em todos os aspectos do sistema, desde o financiamento, a gestão 

e organização das redes, até o funcionamento das unidades escolares, o conteúdo e o formato 

da atividade pedagógica (CAMPOS, 2010).  

No entanto, pesquisas tem mostrado que as políticas sociais têm sido elaboradas para 

instrumentalizar a política econômica e às instituições educativas brasileiras, têm sido 

aplicados os mesmos princípios e métodos administrativos vigentes na empresa capitalista 

(Paro, 2012), contradizendo o caráter educativo das práticas e relações que se esperam na 

escola. Como apontado por diversos autores (cf. SAUL, 2012; CAMPOS, 2010; 

FERNANDES, 2008), a ampliação do atendimento à população foi realizada sem 

investimentos compatíveis no campo educacional, tanto materiais quando de formação de 

educadores. Desse modo, como afirma Fernandes (2008, p. 27): 

                                 ...com mais alunos a serem atendidos, com uma formação para a docência 

fragilizada e com parcos recursos, as escolas passaram a vivenciar um 

processo contínuo (ainda não concluso) de fragilização da qualidade do 

ensino. 

 

Nesta mesma direção Young (2011, p. 603) tece críticas às políticas educacionais 

atuais, desenvolvidas em contextos sociais capitalistas, que têm enfatizado o desenvolvimento 

de um currículo mais focado nos interesses e competências dos aprendizes, nos resultados 

mensuráveis da aprendizagem com a perspectiva de tornar o currículo relevante para suas 

experiências e sua futura empregabilidade. 

Não duvidamos, concordando com Young, que as propostas de reformas curriculares e 
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educacionais têm sido revestidas de boas intenções à medida que propõem a inclusão, o 

respeito às diferenças, o acesso de todos a cultura e ao conhecimento.   

Young (p.614) contribui com uma proposta que ele prefere denominar “radical”, em 

vez de “crítica” ou “progressista”, para enfrentar “a persistência de desigualdades sociais na 

educação”, afirmando que, na sociedade do conhecimento, o conhecimento torna-se questão 

fundamental na educação, e que a finalidade da escola é desenvolver intelectualmente os 

aprendizes, “levá-los para além de sua experiência por formas às quais eles dificilmente 

teriam acesso em casa”. Entende como desenvolvimento intelectual o processo que 

desenvolve conceitos, a partir de conteúdos que propiciem ao aluno a compreensão de seu 

aprendizado, e atribui um importante papel para o professor, ao distinguir currículo de 

pedagogia: 

                                                 o currículo deve excluir o conhecimento cotidiano dos estudantes, ao passo que 

esse conhecimento é um recurso para o trabalho pedagógico dos professores [ ...] 

que se servem do cotidiano dos alunos para ajudá-los a se engajarem com os 

conceitos definidos e perceberem sua relevância.(YOUNG, p. 614, 2011) 

 

 Young ainda recorre a Charlot (2009) para explicitar duas tarefas pedagógicas 

fundamentais para o professor: auxiliar os alunos na administração das relações entre os 

conceitos das disciplinas curriculares com seu referente na vida cotidiana e apresentar aos 

alunos conceitos “que têm significados que não derivam de sua experiência nem se 

relacionam diretamente com ela” (YOUNG, p. 616, 2011) 

Talvez resida aqui uma das possibilidades mediadoras da educação na direção da 

formação de sujeitos críticos e questionadores à medida que forem capazes de apreender as 

realidades, como um objeto sobre o qual se pensa, conseguindo, assim, ultrapassar os 

conceitos de seu mundo cotidiano, forjados com base nas experiências obtidas em contextos 

específicos. Esta experiência, de tratar o mundo conceitualmente, propicia as bases para se 

analisar e fazer perguntas sobre o mundo, e para a constituição de uma nova identidade de 

aluno. De acordo com Young (2011, p.615) esse movimento pode ser propiciador para os 

alunos serem capazes “de resistir ao senso de alienação de suas vidas fora da escola ou, ao 

menos, lidar com ele”. No entender do autor, as disciplinas escolares, e podemos completar o 

conhecimento, seriam as ferramentas que os professores dispõem para ajudarem os alunos a 

passarem da experiência para as formas mais elevadas do pensamento (VYGOTSKY, 2001). 

Importante ressaltar que a escola, como um rico espaço de interações entre os alunos e 
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seus pares, entre professores e alunos, professores e seus pares, entre alunos, professores e 

gestores e entre gestores e seus pares, se constitui num importante lócus para desenvolver a 

autoestima dos alunos.  Concordando com Souza e Placco, (2008, p:133) sobre a importância 

que as relações sociais, sobretudo as face a face, ocorridas na escola, assumem, ao lado das 

habilidades e conteúdos a serem trabalhados, para desenvolver a autoestima positiva dos 

alunos. 

Entende-se, portanto, que é na escola, por meio do currículo proposto e vivido, pelas 

disciplinas desenvolvidas, pelas habilidades e atitudes trabalhadas, no processo de ensino e 

aprendizagem, pelas interações tramadas,  que se encontra  a oportunidade de trabalhar para a 

formação de sujeitos mais críticos, autoconfiantes, autônomos, que se apropriem de seus 

determinantes para, dessa forma, transformá-los.  

Assumimos que a relação entre educação e sociedade é dialética: ao mesmo tempo em 

que é determinada pelos condicionantes sociais, exerce um papel fundamental de 

transformação da sociedade.  

É importante, portanto, entender como o contexto brasileiro, aponta os parâmetros e 

referenciais curriculares para o ensino. 

 

OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, AS NORMAS E AS 

OIENTAÇÕES CURRICULARES EM ATRIBUTO DE AUTOESTIMA  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série         

(BRASIL, 1998a), hoje 6º ao 9º ano (Anos Finais – 11 a 14 anos), elaborados em 1997, 

continuam orientando a prática do universo escolar e se considera que ainda mantêm sintonia 

com as atuais Diretrizes Curriculares da Educação Nacional para o Ensino Fundamental e seu 

respectivo Parecer explicativo, publicados em 2010.  

Nesta direção é importante atentar para eles, pois as concepções teóricas, práticas e os 

valores inscritos nos PCNs dirigidos à autoestima foram inspirados em trabalhos na área de 

afetividade, como os estudos de (BRANDÃO, 1981; CHAUÍ, 1985; DEMO, 1994; 

FREITAG, 1994; GADOTTI, 1980; KAMII, 1989; SAVIANI, 1991; WALLON, 1981), 

dentre outros, contendo investigações importantes que demonstraram a relação entre a 

afetividade, à função cognitiva e o comportamento humano.  

Os objetivos expressos nos PCNs reconhecem a necessidade de atentar para as 
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diferenças individuais no processo de desenvolvimento das esferas cognitiva, afetiva, física, 

ética, estética, as relações interpessoais e inserção social, ao longo do Ensino Fundamental. O 

documento coloca em relevo que, no decorrer desse processo, o estudante trabalhará formas 

de lidar com motivações, autoestima, de conviver em grupo e de valorizar as atividades 

escolares, conhecer a si mesmo, relacionar-se e produzir com os outros, respeitando suas 

intenções, distinções e temperamento. A atenção para a relação indissociável entre o cognitivo 

e o afetivo é dever do educador. 

Como se observa, uma consulta geral a estes documentos possibilitou identificar 

diversas referências ao conceito de autoestima. Nota-se, porém, que este conceito não aparece 

como objeto da discussão, mas como seu complemento. Os PCNs apontam sua importância e, 

de modo recorrente, sugerem estratégias e atividades para “construir“ “elevar” “fortalecer” a 

autoestima, sem no entanto, conceituá-la. Isso se observa tanto nos blocos das disciplinas 

quanto na maioria dos temas transversais. 

Na introdução dos volumes 1, 2 e 3 do Referencial Nacional Curricular para a 

Educação Infantil (BRASIL, 1998b) também existe a referência à autoestima de forma 

semelhante àquela adotada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental, sem defini-la.  Por exemplo, ao apontar a importância do Brincar os RCNEI 

defendem que “ A brincadeira favorece a autoestima das crianças”. 

Observa-se também que há referências à importância do adulto e do professor para 

organizar um ambiente propício as situações de interação que favoreçam o desenvolvimento, 

situações de brincadeira em que os alunos possam exercer a comunicação e a expressão em 

um ambiente acolhedor que propicie a confiança e autoestima. Neste sentido, é atribuído ao 

professor uma importância neste processo.       

        

 “É importante criar situações educativas para que, dentro dos limites impostos pela 

vivência em coletividade, cada criança possa ter respeitados os seus hábitos, ritmos e 

preferências individuais. Da mesma forma, ouvir as falas das crianças, 

compreendendo o que elas estão querendo comunicar, fortalece a sua autoconfiança”              

(BRASIL 1998b) 

 

Disso resulta a necessidade de o adulto confiar e acreditar na capacidade de todas as 

crianças com as quais trabalha. A postura corporal, somada à linguagem gestual, verbal e 

outras, do adulto transmite informações às crianças, possibilitando formas particulares e 
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significativas de estabelecer vínculos com elas. É importante criar situações educativas para 

que, dentro dos limites impostos pela vivência em coletividade, cada criança possa ter 

respeitados os seus hábitos, ritmos e preferências individuais. Da mesma forma, ouvir as falas 

das crianças, compreendendo o que elas estão querendo comunicar, fortalece a sua 

autoconfiança. 

Ora, se as relações sociais são fundamentais para a construção da autoestima, cabe 

indagar como os professores estão se preparando para lidar com esta questão e como se 

apresenta a situação dos professores no Estado de São Paulo.  

 

CONDIÇÃO GERAL DO MAGISTÉRIO EM SÃO PAULO 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo possui a maior rede de ensino do 

Brasil, com 5,3 mil escolas, 230 mil professores, 59 mil servidores e mais de quatro milhões 

de alunos (SEE/SP) . Em 2012 teve início a reestruturação de sua formação básica, que conta 

agora com dois órgãos vinculados, sendo eles o Conselho Estadual de Educação (CEE) e a 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) e seis Coordenadorias: Escola de 

Formação e Aperfeiçoamento de Professores – “Paulo Renato Costa Souza” (EFAP); 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB); Coordenadoria de Informação, 

Monitoramento e Avaliação Educacional (CIMA); Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços 

Escolares (CISE); Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos (CGRH); Coordenadoria 

de Orçamento e Finanças (COFI).  

Para atender a demanda, a secretaria tem contratado também professores temporários e 

eventuais. Santos (2012), que fez uma extensa pesquisa sobre a política de administração de 

pessoal docente na SEE/SP nas últimas décadas e aponta que a admissão de elevado 

contingente de professores temporários15 realizados pela SEE, “submete tanto os professores 

como a escola a conviver com uma situação de precariedade” (SANTOS, 2012, p. 156), uma 

vez que contratados a título precário: 

...esses profissionais pouco contribuem para a promoção da continuidade do projeto 

pedagógico da escola, uma vez que a instabilidade, característica do contrato de 

trabalho estabelecido, não permite vínculos duradouros com a instituição e a 

integração dos mesmos à equipe de trabalho e aos alunos. 

 

                                                           
15 Professores temporários são professores contratados a título precário, sem concurso e que podem, no máximo, 

ficar um ano no cargo. Após esse período, ou se houver concurso e esses professores (também chamados 

eventuais) não forem aprovados, não podem mais assumir aulas na rede. 
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A condição de precariedade vivida pelos profissionais da rede se estende também aos 

salários recebidos, questão frequentemente apontada no cenário educacional atual em que 

sobram dificuldades para envolver o professor no planejamento da escola. 

Os baixos salários recebidos pelos profissionais da educação e suas repercussões na 

atividade docente e na qualidade da escola foram discutidos por vários autores nos últimos 

anos (BARBOSA, 2012; SOUZA, 2012; PARO, 2006; 2011; GATTI & BARRETO, 2009; 

entre outros).  

Carreira e salário, que estão associados a “desprestígio profissional”, se constituem 

fatores que pesam tanto sobre a procura por cursos de formação para essas carreiras, como 

sobre o ingresso e permanência na profissão (GATTI & BARRETO, 2009, p. 240). As autoras 

destacam que os docentes da Educação Básica têm rendimento médio muito menor que as 

demais profissões consideradas para efeitos de comparação, mesmo levando-se em conta a 

diferença existente entre as horas trabalhadas, o que permite dizer que “os salários recebidos 

pelos professores não são tão compensadores, especialmente em relação às tarefas que lhes 

são atribuídas” (GATTI & BARRETO, 2009, p. 241). 

Colaborando para a compreensão da situação, Barbosa (2012, p. 403) destaca que as 

políticas adotadas pelos últimos governos acabam por definir um “padrão de remuneração do 

professor [que] acentua a desvalorização social desse profissional que, dada a sua condição 

de pauperização, passa a se sentir insatisfeito e frustrado por pertencer a uma profissão que 

não tem reconhecimento financeiro e social”.  

Na mesma direção, Paro (2006, p. 98) aponta que: “com a deterioração das condições 

de trabalho, não é raro observar-se nos professores uma postura de total alienação com 

respeito às consequências de sua atividade profissional”. O autor aponta que essa postura, 

além de contraprodutiva, denota uma desistência de luta por melhores condições de trabalho e 

de ensino. 

Contribui para tal situação de desajuste, a representação da docência, historicamente 

constituída como “vocação” e “missão”, associada à própria gênese da profissão, tendo peso 

não só nas dimensões materiais dos sistemas educacionais, como também nas mentalidades e 

nas práticas docentes. De certa forma, tal representação contribuiu para afastar socialmente 

a categoria dos professores da ideia de uma categoria profissional de trabalhadores 

que lutam por sua sobrevivência, prevalecendo a perspectiva da “doação de si”, o 

que determinou, e determina em muitos casos, as dificuldades que professores 

encontram em sua luta categorial por salários, dificuldades estas que estão presentes 
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no âmbito social e político … (GATTI & BARRETO, 2009, p. 239).  

 

As pesquisas acima apresentadas ilustram os resultados de pesquisas de Franco e 

Davis (2011), Franco (2009) e Tavares (2002), que apontam que muitas vezes os professores 

têm sido preparados para lidar com um aluno idealizado, e não com um aluno concreto real.  

Por sua vez, os professores também são reais e concretos e no cenário brevemente 

apresentado, poucas têm sido as oportunidades do professorado desenvolver uma autoestima 

positiva enquanto profissionais. 

Como nos mostra Paro (1986, apud. Paro, 2006, p. 95), progressivamente o Estado 

passou a dar cada vez menor importância à escola pública, 

 
Endereçando para aí recursos progressivamente mais insuficientes e descurando 

cada vez mais das condições em que se realizava o ensino das massas. Tudo isso 

gerou a multiplicação de classes superlotadas, recursos didáticos precários e 

insuficientes, precaríssima qualificação profissional e baixíssima remuneração 

profissional. 

 

O autor nos alerta que é fundamental compreender a relação entre a formação 

profissional e os salários recebidos pelos docentes, uma vez que uma das causas importantes 

da deterioração da escola fundamental e média são os baixos salários. Tal fato provoca a 

evasão de pessoas mais bem qualificadas, que investiram em sua formação na expectativa de 

obter uma remuneração que tal ocupação já não oferece. Assim, com o tempo, a rede pública 

consegue atrair pessoas menos qualificadas, com menor capacidade profissional e que não 

têm encontrado alternativas de emprego. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Imbernón (2000, p.172) afirma que o início do século convocou à celebração de uma 

aposta no futuro e à reflexão sobre o tempo ido, nos diversos âmbitos da vida da humanidade, 

o que nos dá condições de olhar para trás, em busca de chaves que permitam calibrar o 

presente e levantar o olhar definindo um horizonte futuro. 

O propósito de uma pesquisa que intenta investigar as finalidades da escola do século 

XXI para enfrentar os desafios na formação de alunos e professores para o século que se 

avizinha, é bastante pertinente.  

Compreender como a autoestima tem sido tratada no contexto educacional e escolar 

brasileiro pode contribuir para que se encontrem chaves para que a educação escolar efetive 
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uma de suas finalidades essenciais, que é possibilitar que a sociedade se perpetue e se renove,  

que cada nova geração se aproprie do saber historicamente acumulado e que cada sujeito, em 

interação social com outros sujeitos, adquira e desenvolva os atributos fundamentais que o 

constituem, dentre os quais a autoestima positiva. 

Entendendo que cada sociedade tem seu próprio tempo e dentro dela existem outros 

tempos que convivem e se superpõem, olhar para a realidade favorece a definição deste tempo 

para que aja uma reflexão teórica sobre como a autoestima deve realmente estar presente na 

escola, sem que seja na perspectiva psicologizante e terapêutica, na qual, como afirmam 

Tavares (2002) e Lenoir (2012) o sujeito não é compreendido situado em sua realidade de 

vida e suas possíveis dificuldades são prontamente justificadas como fracasso pessoal, 

imputando-lhe diferentes rótulos. 

Agrega-se a este aspecto, o discurso pedagógico de valorização da afetividade, 

presente nos PCNs, que genericamente aponta para a importância do “atributo autoestima” 

sem defini-lo e sem apresentar subsídios suficientes para que o professor possa desenvolvê-lo 

em seu fazer pedagógico, sendo que as orientações quanto à priorizar o amor, a amizade, o 

elogio, muitas vezes podem desfavorecer o compromisso com o desenvolvimento da 

aprendizagem. Destaca-se ainda que a crença na força de vontade associada à autoconfiança e 

persistência seja suficiente para o indivíduo atingir o sucesso, contradizendo a realidade 

socioeconômica e cultural desigual do país em que vivemos.  

Consideremos ainda as condições objetivas, as políticas públicas educacionais, que 

afetam salários, planos de carreira docente e são de certo modo subjetivadas pelos atores. 

Constitui-se um desafio elevar a qualidade da formação para que eles possam organizar 

situações de aprendizagem exitosas, que compreendam sua tarefa e a valorizem. É importante 

também, por meio de condições objetivas investir na formação docente, valorizando o 

professor, sua profissionalidade e, deste modo, contribuir para sua autoestima positiva que se 

refletirá em sua prática diária, junto aos alunos.  

Ao levantar o olhar para o horizonte futuro, afirmamos ser importante que se faça um 

esforço sem precedentes, unindo os estados, municípios e a sociedade civil organizada na 

direção de melhoria da qualidade do ensino, impactando as relações que se desenvolvem na 

escola.  

Isso será possível na medida em que a educação conquiste autonomia, lutando contra 

os interesses dos setores econômicos dominantes, sem subalternidade política, ampliando o 

poder da democracia e favorecendo a construção do conhecimento dos sujeitos, por meio da 
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interação das trocas reflexivas, da possibilidade de diálogo, priorizando a análise da produção 

social e histórica das diferenças e desigualdades, valorizando cada indivíduo. 

Desta forma a escola terá papel singular de natureza educativa, facilitando a formação 

cidadã, com sujeitos sociais percebidos nas diferenças e respeitados na igualdade de direitos, 

isso porque, ao se reconhecer as diferenças aceitam-se e respeitam-se as singularidades. Olhar 

para as diferenças, igualdades estruturais favorece a reflexão e busca por formas de superação. 

Neste contexto, onde se olha para a escola que se tem, com seu percurso histórico é 

possível reinventá-la de forma que a autoestima seja produzida na relação com o outro e nas 

relações desenvolvidas, levando a constituição do sujeito. 
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