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Resumo: O presente estudo contempla questões 
relacionadas ao tema auto-estima, com enfoque nas 
condições para o desenvolvimento de uma auto-estima 
saudável. Na primeira parte, estaremos trabalhando com o 
conceito de auto-estima e suas implicações na vida das 
pessoas, desde o que é corriqueiramente conhecido pelo que 
se ouve falar ou se lê sobre o assunto, até um conceito mais 
científico e esclarecedor adotado por alguns autores 
contemporâneos. Para entendermos como se forma e as 
condições para o desenvolvimento de uma auto-estima 
saudável, pretendemos mostrar, partindo da literatura 
clássica psicanalítica, a importância dos primeiros vínculos 
afetivos nos processos de desenvolvimento da criança e 
como estes influenciam na formação da sua auto-estima. 
Tomaremos como base, principalmente, obras de Donald W. 
Winnicott – um dos pioneiros no estudo da psicanálise de 
crianças. E, finalizando, estaremos apontando algumas 
características das pessoas com um alto ou baixo nível de 
auto-estima, com a finalidade de mostrar, principalmente, os 
prejuízos que um autoconceito negativo pode provocar na 
vida das pessoas. 

Palavras-chave: auto-estima, auto-respeito, autoconfiança, 
ambiente facilitador. 

                                            

* Licenciada em Matemática pela UFSM – Santa Maria (RS); Especialista em Metodologia do Ensino de Ciências - Matemática 

pelo Centro Integrado de Ensino Superior da Fundação Educacional de Alegrete (RS); Psicanalista em Formação pelo ITPOH 

de Santa Maria (RS). 

 



 2 

1 . INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, um espaço tem sido aberto para a discussão do tema 

auto-estima e sua importância tanto para a qualidade de vida, quanto para os 

relacionamentos interpessoais. Quando o assunto é abordado em seminários, 

palestras, cursos, vídeos, livros e programas de rádio ou de televisão, todos são 

unânimes em afirmar que o nível de auto-estima pode fazer a diferença na vida de 

uma pessoa. Pessoas com boa auto-estima são mais saudáveis e felizes, enquanto 

que aquelas com uma baixa auto-estima são prejudicadas em alguma instância de 

suas vidas. 

Para Humphreys (2001, p.11): 

 
Muitas evidências resultantes de pesquisas, assim como experiências de 
professores de escolas, terapeutas familiares, psicólogos clínicos, 
conselheiros e psicólogos educacionais, indicam que a maioria das 
crianças com problemas e dificuldades de aprendizado nas salas de aula 
vem de situações problemáticas no lar e têm dificuldades de auto-estima. 

 

Sabe-se hoje que a auto-estima tem a ver com a saúde de uma pessoa em 

todos os níveis. Segundo Stratton (1994, p. 24): “Uma auto-estima excessivamente 

baixa é considerada como indicador de um provável distúrbio psicológico e, em 

especial, é uma característica da depressão”.  

Também é do nosso conhecimento que a saúde física está diretamente ligada 

à saúde mental e emocional, portanto há que se preocupar em manter o equilíbrio 

entre a psique e o soma. Quando a auto estima é elevada, comunica ao espírito uma 

sensação de eficiência, diminuindo a ansiedade e o estresse, o sistema imunológico 

fica fortalecido, aumentam as defesas do organismo impedindo assim que as 

doenças intrusas e oportunistas se instalem.  

Afirma Branden (1998, p. 9) que: 

 
Além de problemas biológicos, não consigo pensar em uma única 
dificuldade psicológica – da ansiedade e depressão, ao medo da 
intimidade ou do sucesso, ao abuso de álcool ou drogas, às 
deficiências na escola ou no trabalho, ao espancamento de 
companheiros e filhos, às disfunções sexuais ou à imaturidade 
emocional, ao suicídio ou aos crimes violentos – que não esteja 
relacionada com uma auto-estima negativa. De todos os julgamentos 
que fazemos, nenhum é tão importante como o que fazemos sobre 
nós mesmos. 
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Nos consultórios, pessoas que solicitam ajuda psicológica ou psicanalítica 

expressam com freqüência sentimentos de inadequação, pouco valor e ansiedade 

associada à baixa auto-estima.  

No pensamento de Branden (1999, p. 35): a auto-estima é uma necessidade 

vitalmente importante. Essa necessidade deve-se principalmente ao fato de que 

nossa vida e nosso bem-estar dependem do trabalho adequado da mente. A mente, 

explica ele, sempre foi nosso principal instrumento de sobrevivência, porém, esse 

fato, foi ignorado pela maior parte da história da humanidade. O tema auto-estima 

começou a ser objeto de estudos desde que o trabalho mental passou a substituir o 

físico – com o surgimento da era industrial e posteriormente com a chegada da era 

da informação.  

Devemos lembrar também que o homem moderno vive numa sociedade de 

economia globalizada e essencialmente competitiva. Devido à competitividade, as 

empresas sabem que precisam inovar constantemente seus produtos e serviços que 

oferecem ao consumidor. Sente-se cada vez mais a necessidade de pessoas com 

um alto grau de auto-estima - que confiam na eficiência mental e por isso sentem-se 

livres e seguras para pensar, criar, tomar decisões e enfrentar desafios. Aspectos 

importantes como a autonomia, criatividade, responsabilidade e competência 

interpessoal são cada vez mais valorizados no mundo do trabalho, sem esquecer de 

citar que não bastam apenas boas idéias e criatividade, é preciso ter capacidade 

para inovar, dispondo-se à atualização constante. 

Segundo Branden (2000, p. 9) 

 

Assistimos hoje, no mundo inteiro, a um reconhecimento cada vez maior da 
importância da auto-estima. Admitimos que, da mesma forma que um ser 
humano não pode esperar realizar seu potencial sem uma saudável auto-
estima, o mesmo acontece com uma sociedade cujos membros não se 
respeitam, não se valorizam e não confiam nas próprias idéias.  

 

Pessoas com um alto grau de auto-estima confiam em si mesmas e na sua 

capacidade, usam o seu potencial e são positivos em relação aos acontecimentos 

da vida. Essa confiança faz com que, mesmo diante de dificuldades, não desistam 

das suas metas ou de seus sonhos. Quando a auto-estima é baixa, o crescimento 

fica estagnado, a coragem diante da vida diminui, a pessoa desiste de arriscar 

coisas novas.  
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 Embora o assunto tenha se popularizado e ninguém duvide mais de sua 

importância, nem sempre é bem esclarecido, surgindo dúvidas do tipo: O que é auto-

estima? Como se forma a auto-estima? Em que condições se desenvolve uma auto-

estima saudável? Qual o papel que os outros desempenham na moldagem da nossa 

auto-estima? Como uma pessoa demonstra ter ou não um bom nível de auto-

estima?  Por que sua presença ou ausência faz uma diferença tão grande na vida 

das pessoas? Sob um enfoque Psicanalítico, são perguntas que esperamos 

responder ao longo desse trabalho. 

2 . AUTO-ESTIMA: O QUE É 

Antes de definirmos a Auto-Estima, comecemos com algumas definições; a 

primeira de Autoconceito que, de acordo com Stratton (1994, p.24): 

 

 A soma total dos modos como o indivíduo vê a si mesmo. Em geral 
considera-se que o autoconceito tem duas principais dimensões: um 
componente descritivo, conhecido como a auto-imagem, e um componente 
avaliativo, conhecido como auto-estima. 

 

 No âmbito psicológico, Stratton (1994, p.24-25) define a auto-imagem como 

sendo: “A imagem interna que um indivíduo tem de si mesmo: um tipo de descrição 

interna que é constituída através da interação com o meio ambiente e do feedback 

fornecido por outras pessoas [...]”.  

Ainda em Stratton (1994, p.24) encontramos a definição de auto-estima como 

sendo: “A avaliação pessoal que um indivíduo faz de si mesmo, o senso de seu 

próprio valor ou competência [...]”. 

Reunimos diversas definições de auto-estima, tais como: é gostar de si 

mesmo, valorizar-se! ; a auto-estima é a reputação que adquirimos diante de nós 

mesmos; é ter uma opinião positiva de si mesmo, ter uma boa imagem de si; é ser 

confiante, acreditar em si e na sua capacidade; auto-estima é ter amor próprio, é se 

gostar, é ser positivo em relação aos acontecimentos da vida, por piores que 

pareçam; auto-estima é a capacidade que uma pessoa tem de confiar em si própria, 

de se sentir capaz de poder enfrentar os desafios da vida, é saber que tem o direito 

e merece ser feliz. 
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Assim define Deroni Sabbi (1999, p.141):  

 
Auto-estima é o conjunto de crenças que temos e aceitamos como verdade 
em relação a nós mesmos, nossa capacidade e o que podemos fazer. 
Inclui a confiança para pensarmos e enfrentarmos os desafios da vida, 
nossa vontade de crescer e sermos felizes, a integridade pessoal, a 
sensação de sermos merecedores, dignos, qualificados para expressarmos 
nossas necessidades e desejos e desfrutarmos os resultados de nossos 
esforços. Inclui também a forma como cuidamos de nós mesmos, de nossa 
saúde e de nossos relacionamentos, como administramos nossa vida e 
superamos as inibições, o comodismo, a alienação e como investimos em 
nosso crescimento como pessoa. 

 
Estas definições referem-se a um bom nível de auto-estima e todas estão  

corretas, porém, vamos esclarecer alguns pontos implícitos nestas definições.  

O primeiro ponto é que, segundo Branden (1996, p.9). A auto-estima é 

formada tanto por fatores internos quanto por externos. Por “internos”, refere-se 

aqueles que residem dentro do indivíduo, ou que são gerados por ele – idéias ou 

crenças e “externos” aos fatores do meio ambiente - mensagens verbais ou não 

verbais que nos são transmitidas.  

O segundo ponto é que a auto-estima tem dois componentes a saber: o 

sentimento de competência pessoal e o sentimento de valor pessoal, sendo a auto-

estima a soma da auto-confiança com o auto-respeito. Ela reflete o julgamento 

implícito da nossa capacidade de lidar com os desafios da vida – entender e dominar 

os problemas e o direito de ser feliz – respeitar e defender os próprios interesses e 

necessidades. Cabe lembrar que não se tratam apenas de sentimentos que temos 

por nós mesmos, mais que isso, tratam-se de pensamentos e comportamentos que 

temos relacionados a nós mesmos.  

Também em Branden (2000, p.35): 

 
Auto-eficácia ou auto-eficiência significa confiança no funcionamento de 
minha mente, em minha capacidade de pensar, nos processos por meio 
dos quais julgo, escolho e decido. É confiança em minha capacidade de 
entender os fatos da realidade que caem dentro de minha esfera de 
interesses e necessidades. É uma autoconfiança cognitiva. Auto-respeito 
significa a certeza de meus valores; uma atitude afirmativa diante de meu 
direito de viver e ser feliz; a sensação de conforto ao reafirmar de maneira 
apropriada os meus pensamentos, as minhas vontades, as minhas 
necessidades; o sentimento de que a alegria é meu direito natural por ter 
nascido. 
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Se o auto-respeito refere-se à opinião de si mesmo, numa boa auto-estima, 

esse conceito é favorável à pessoa e implica em considerar-se com bons atributos 

pessoais, intelectuais e morais, seus sentimentos para consigo são de consideração, 

amor, respeito e valorização. Esses sentimentos, por certo povoam os seus 

pensamentos e traduzem-se no seu comportamento diante de si mesmo, dos outros 

e do mundo. Nesse caso, a pessoa sabe que é importante e merece tudo de bom 

que a vida tem para oferecer.  

Por outro lado, a autoconfiança está mais ligada à competência nas relações 

e interações com o mundo. Uma boa auto-estima ligada ao sentimento de 

competência comunica a pessoa uma certeza de sua capacidade, pronto para 

enfrentar os problemas e desafios da vida para colocar em prática seus Projetos de 

vida e também para viver de forma harmoniosa e saudável com as demais pessoas.  

             Amar a si mesmo é fundamental, porém, sem confiança nos seus atos ou 

pensamentos, não resolve. Aqui encontramos as vítimas, aquelas pessoas que 

desejam algo de bom para si, mas se lamentam por não terem condições de 

consegui-lo. Confiança em seus projetos ou na sua capacidade de conquista sem o 

amor próprio também não traz felicidade. Encontramos aqui, um grupo de pessoas 

mergulhadas no estresse social, preocupadas em ter e poder, mas esquecendo de 

ser. 

Referindo-se a definição de auto-estima, Stanley Coopersmith, citado por 

Gobitta (2002, p. 144), apud, o seguinte: 

 

 ...a avaliação que o indivíduo faz, e que habitualmente mantém, em 
relação a si mesmo. Expressa uma atitude de aprovação ou desaprovação 
e indica o grau em que o indivíduo se considera capaz, importante e 
valioso. Em suma, a auto-estima é um juízo de valor que se expressa 
mediante atitudes que o indivíduo mantém em face de si mesmo. É uma 
experiência subjetiva que o indivíduo expõe aos outros por relatos verbais 
e expressões públicas de comportamentos. 

 

Auto-estima tem a ver com realização pessoal; pessoas com boa Auto-Estima 

sentem-se mais seguras e confiantes, sabem ser merecedoras de afeto e 

consideração, têm paz interior e são felizes, com isto aumentam as chances de se 

relacionarem de forma positiva e saudável. 
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A auto-estima é, sem dúvida, o mais importante julgamento que o ser humano 

faz, pois pode ser responsável tanto pelo sucesso como pelo fracasso nas mais 

diversas áreas da vida: pessoal, familiar, afetiva, estudantil e profissional. Relaciona-

se ao auto-respeito, calcada sobre os sentimentos de competência pessoal e de 

valor pessoal. Quando a auto-estima é elevada, a pessoa sente-se adequada à vida, 

competente e merecedora. Ao contrário, na baixa auto-estima sente-se errada como 

pessoa, inadequada à vida, podendo apresentar sentimento de culpa, dúvidas e 

medos exagerados. Uma auto-estima média pode apresentar oscilações, ou seja, 

existem momentos em que a pessoa se sente mais adequada e em outro menos, o 

que não é de todo prejudicial. 

Ainda, segundo o pensamento de Stanley Coopersmith, citado por Gobitta 

(2002, p. 144), apud: 

 

Uma pessoa com auto-estima alta mantém uma imagem bastante 
constante das suas capacidades e da sua distinção como pessoa, e que 
pessoas criativas têm alto grau de auto-estima. Estas Pessoas com auto-
estima alta também têm maior probabilidade para assumir papéis ativos em 
grupos sociais e efetivamente expressam as suas visões menos 
preocupadas por medos e ambivalências, aparentemente se orientam mais 
diretivamente e realisticamente às suas metas pessoais. 

 

Cada pessoa pensa, sente, fala e se movimenta da maneira que lhe é própria 

e que corresponde à imagem que faz de si mesma, ou seja, a auto-estima se 

manifesta no comportamento e se reflete nas atitudes e estas revelam o que 

realmente pensamos a nosso respeito. 

O grau da auto-estima é um determinante na vida de uma pessoa e está 

ligada à sua postura diante de si mesmo, dos outros e do mundo, também tem a ver 

com o modo como conduz a sua vida. A auto-estima se reflete nas atitudes, nos 

relacionamentos, no modo como as pessoas vêem o mundo e no seu desempenho 

pessoal e profissional.  Quando a auto-estima é boa produz efeitos benéficos e 

positivos; quando baixa prejudica o desenvolvimento psicológico e a maturidade do 

indivíduo. 

A auto-estima é um dos fatores que influenciam diretamente todas as atitudes 

que a pessoa pratica, na forma como vê o mundo, na sua auto-avaliação, na 

imagem que passa aos outros. Nota-se quando uma pessoa tem boa auto-estima: é 

segura de si, otimista, transparente, não têm medo diante da vida.  
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 Qualquer pessoa que se diga possuidora de uma boa auto-estima poderá 

estar cometendo um equívoco. Conscientemente até poderá pensar que se valoriza, 

que se vê como uma pessoa importante, inteligente e capaz, embora suas atitudes e 

comportamentos apontem o contrário.  

Convém lembrarmos que o nosso inconsciente é responsável pela maioria de 

nossas atitudes, e este, muitas vezes trabalha contra nosso progresso boicotando o 

nosso potencial criativo, impedindo que alcancemos as coisas boas que poderiam 

advir de um bom autoconceito, exatamente por não acreditar sermos merecedores.  

Talvez uma das grandes dificuldades em cultivarmos os principais 

ingredientes da auto-estima – o amor próprio e a autoconfiança se dão por medo do 

egoísmo, muitas vezes deixando de lado nossa própria vontade para fazer a vontade 

do outro. Auto-estima não tem nada a ver com egoísmo. O egoísta é um ser vazio e 

solitário que precisa cada vez mais de coisas e de pessoas que o preencham. Gente 

com boa auto-estima, apenas reconhece que, como qualquer ser humano, tem o 

direito de valorizar e satisfazer suas vontades.  

Sobre isso, Fromm (1990 p.74-75) nos alerta que: 

 

[...] deve ser frisado o erro lógico da noção que o amor pelos outros e o 
amor por si mesmo mutuamente se excluem. Se é uma virtude amar o meu 
próximo, como um ser humano, deve ser uma virtude – e não um vício – 
amar a mim mesmo, pois também sou um ser humano. Não existe conceito 
de homem em que eu próprio não esteja incluído. 

 

Independente de ser bonito, inteligente ou ter bens materiais, tem boa auto-

estima quem adquire e mantém em bom nível o auto-respeito e auto-confiança em 

si, no seu direito de vencer, de alcançar suas metas, que consegue valorizar suas 

habilidades, confiar nos seus valores e, principalmente, se sente feliz sem ter que 

corresponder às expectativas das pessoas do seu convívio familiar ou social. A 

conseqüência disso são pessoas mais felizes e mais bem sucedidas em suas vidas 

pessoal, familiar, profissional e social. 
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2.1. Como se desenvolve uma auto-estima saudável  

 

A nossa auto-estima é construída a cada momento de nossa vida. Desde que 

toma conhecimento sobre sua existência, a criança começa a estabelecer uma 

imagem de si própria e a construir sua auto-estima.  Entretanto, se acreditarmos que 

a vida começa no momento da concepção, então se pode pensar que de um ato 

sexual amoroso, de respeito e aceitação por uma vida que poderá estar sendo 

gerada já é um bom ponto de partida para a formação de uma auto-estima saudável. 

Esse tempo que antecede ao nascimento é tão significativo para a formação da 

personalidade, quanto para a formação da auto-estima. É importante que as mães 

saibam disso e mantenham uma comunicação positiva com o bebê, seja através de 

diálogo ou de bons pensamentos.  

Segundo Winnicott (2006 p.73,74) 

 

Devido ao fato de os bebês serem criaturas cuja dependência é extrema no 
início de suas vidas, eles são necessariamente afetados por tudo que 
acontece. Eles não têm a compreensão que teríamos se estivéssemos no 
mesmo lugar em que eles se encontram, mas estão o tempo todo tendo 
experiências que se armazenam em seus sistemas de memória, de uma 
forma capaz de dar-lhes confiança no mundo ou, pelo contrário, de deixa-
los com falta de confiança e com a sensação de serem um pedaço de 
cortiça no oceano, um joguete das circunstâncias. 

 

Se da mãe exige-se que se mantenha num bom estado psicológico, cabe à 

família auxiliar para que esta esteja num ambiente de tranqüilidade e harmonia. A 

saúde física também é fundamental, por isso a gravidez deve ser seguida de um pré-

natal correto onde tudo caminhe para um parto tranqüilo, até porque é sabido que o 

momento do nascimento não é nada agradável para os bebês e que muitos dos 

traumas infantis estão relacionados ao parto, então, toda cautela e precaução é bem 

vinda nesse caso. 

Diz-nos Winnicott (1999, p.140): 

 
Quando a gravidez está chegando ao fim, e no início da vida do bebê, as 
mães estão de tal forma identificada com o bebê que elas praticamente 
sabem como ele está se sentindo, de tal forma que podem se adaptar às 
necessidades dele, e assim tais necessidades serão satisfeitas O bebê 
passa então a ser capaz de dar continuidade a seu desenvolvimento, que é o 
início da saúde. A mãe está estabelecendo a base para a saúde mental do 
bebê, e mais do que a saúde, para a plenitude e a riqueza [...]  
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O que Winnicott nos sugere é que durante a gravidez, o normal é a mãe 

entrar nessa sintonia com o bebê e se preparar para recebê-lo nos braços e atender 

as suas necessidades básicas, inclusive, deve-se a esse autor o emprego do termo 

“mãe suficientemente boa”, para aquela que sabe segurar bem o seu filho. 

Referindo-se a segurar, devemos entender como o atendimento a todas as suas 

necessidades vitais biológicas, psíquicas e emocionais. 

Segundo Winnicott (2006, p. 54):  

 

A maior parte dos bebês têm a sorte de serem bem segurados na maior 
parte do tempo. A partir daí eles adquirem confiança em um mundo 
amigável, mas o que é ainda mais importante por terem sidos segurados 
suficientemente bem tornam-se capazes de atravessar bem todas as fases 
de seu desenvolvimento emocional muito rápido. A base da personalidade 
estará sendo bem assentada se o bebê for segurado de uma forma 
satisfatória.  

 

Quando um bebê é bem segurado, por sua vez recebe um comunicado de 
que é importante na vida dessa família e no momento em que está sendo alvo de 
cuidados para que venha ao mundo saudável, sua auto-estima já está evoluindo 
para um sentido positivo. Saber-se amado e importante para alguém é o fundamento 
para que, mais tarde, tenha consideração e respeito por si mesmo.  

          Seguindo esta linha de pensamento, Winnicott (2006, p. 20) faz referência a 
importância do papel da mãe no desenvolvimento psicológico da criança, quando 
afirma que: 

 

[...] a saúde mental do indivíduo está sendo construída desde o início pela 
mãe, que oferece o que chamei de ambiente facilitador, isto é, um 
ambiente em que os processos evolutivos e as interações naturais do bebê 
com o meio podem desenvolver-se de acordo com o padrão hereditário do 
indivíduo. 

 

Tratando-se da construção da auto-imagem do bebê recorremos a Winnicott 

(1975, p.153), que esclarece que o primeiro espelho da criatura humana é o rosto da 

mãe, seu olhar, seu sorriso, expressões faciais, etc. e que uma mãe suficientemente 

boa ( mãe que passa para o seu filho um olhar que o faz se sentir amado, admirado, 

protegido e seguro), terá condições de passar pelos processos de maturação 

psíquica, em melhores condições para estruturar a sua auto-imagem. Essas 

afirmações baseiam-se no fato de que um bebê não existe sozinho e que ele, faz 

parte de uma relação. Também afirma Winnicott (2006, p.89) que o bebê, quando 
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olha para sua mãe, aprende o respeito de si próprio, porque a mãe funciona como 

um espelho para si.  

Ainda sobre a importância da mãe como espelho do filho, encontramos em 

Zimermann (1999, p.109) 

 

A “função especular materna” para o desenvolvimento da criança, na qual 
ela se vê refletida e reconhecida no olhar da mãe, e tão importante que 
justifica prolongar a metáfora de “seio bom e seio mau” de M. Klein, para a 
de “olhar bom e olhar mau” da mãe. Nesse contexto cresce muito a 
responsabilidade da mãe real, pois, sendo um espelho do seu filho, ela 
tanto pode refletir o que ele realmente é, ou, qual um espelho que distorce 
as imagens [...] a mãe pode refletir aquilo que ela própria é, ou imagina ser. 

 

Quando a criança sente que a mãe é confiável porque atende suas 
necessidades, aprende a confiar nos outros, em si mesma e no mundo. Quanto a 
isso, refere-se Winnicott (1999, p.142). 

 

Atos de confiabilidade humana estabelecem uma comunicação muito antes 
que o discurso signifique algo – o modo como a mãe olha quando se dirige 
à criança, o tom e o som de sua voz, tudo isso é comunicado muito antes 
que se compreenda o discurso. 

 

  Acreditamos que não só a formação da auto-estima, mas toda a 

personalidade é formada até aproximadamente os sete anos, a partir principalmente 

de como as outras pessoas tratam a criança. A auto-estima é construída pela 

educação, pelos ambientes e pelo modo como as crianças são tratadas pelas 

pessoas com as quais convivem. Por isso, quando se fala em auto-estima damos 

tanta importância à infância. Nos primeiros anos de vida, a presença de figuras 

parentais (pai e mãe), é essencial na formação não só da auto-estima, mas de todos 

os sentimentos que transmitam segurança, confiança e amor.  

De acordo com Winnicott (2006, p.77): 

 

 No caso da maior parte dos bebês, o fato de serem desejados e amados 
pelas mães, pais e demais membros da família fornece-lhes o contexto no 
qual cada criança tem a oportunidade de se tornar um indivíduo, não apenas 
realizando seu destino seguindo a trajetória do legado hereditário ( na 
medida em que a realidade exterior o permita), mas também feliz por ser 
capaz de identificar-se com as outras pessoas, animais e coisas do meio 
ambiente, bem como a sociedade e sua perpétua auto-organização. 
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Se a criança for acolhida com carinho e satisfação, desenvolverá uma 

expectativa positiva em relação ao mundo. Existindo essa base de segurança, irá 

adquirir uma confiança básica em si mesmo, que é essencial não só na formação, 

mas também na manutenção da auto-estima para toda a vida.  

Nesta perspectiva, Klein (1969, p.33), afirma: 

 

 [...] a absoluta confiança nas figuras dos pais é o principal suporte da criança 
através de todo o seu mundo mudável. Sua grande necessidade nos 
primeiros anos é de que seus próprios ajustamentos emocionais se façam 
dentro de um ambiente estável e seguro, não um ambiente rígido e inflexível. 

 

 Não resta dúvida que a auto-estima se desenvolve na infância e que sua 

formação depende dos primeiros vínculos, nos quais incluímos a mãe como o 

principal deles, porém, não podemos esquecer da sua continuidade e pensando 

nisso devemos incluir as demais pessoas que tratam da criança. A auto-estima 

depende de quanto a criança é amada e valorizada pelas pessoas com as quais 

mantém relações afetivas. 

 Gobitta ( 2002, p. 144) ao referir-se a uma citação de Stanley Coopersmith, 

afirma: 

 

[...] crianças não nascem preocupadas em serem boas ou más, espertas 
ou estúpidas, amáveis ou não. Elas desenvolvem estas idéias. Elas 
formam auto-imagens...baseadas fortemente na forma como são tratadas 
por pessoas significantes, os pais, professores e amigos. 

 

Não só as mães, mas todas as pessoas que interagem com a criança, atuam 

como espelhos, que devolvem determinadas imagens a elas.  O afeto, por exemplo, 

é semelhante ao espelho. Quando demonstramos afetividade por alguém, essa 

pessoa torna-se nosso espelho e nós o dela; e refletindo um no sentimento de afeto 

do outro, desenvolvemos o forte vínculo do amor, o mais nobre dos sentimentos. É 

nesta interação afetiva que desenvolvemos nossos sentimentos positiva ou 

negativamente e construímos a nossa auto-imagem. De acordo com Briggs (2002, 

p.21) que “A imagem que toda criança tem de si mesma é produto dos numerosos 

reflexos que fluem de muitas fontes: o tratamento que recebe das pessoas à sua 

volta, o domínio físico sobre si mesma e sobre o ambiente, e o grau de realização e 

reconhecimento em áreas que são importantes para ela”.  A criança percebe no 
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olhar e na expressão amorosa dos pais que está recebendo atenção, que aqueles 

que a cercam se encantam e se preocupam com ela. Sentindo-se o centro das 

atenções, ela cresce confiante de que é amada e que sua existência é importante. 

Quando começa a ser educada, tendo que controlar seus impulsos e aprendendo 

que não pode realizar seus desejos e necessidades imediatamente, já possui uma 

base para suportar as pequenas restrições que lhe vão sendo impostas no processo 

de respeito às leis da sociedade e da convivência com os outros. 

Conforme Humphreys (2001, p. 90): 

 

As crianças  tendem a creditar que o mundo gira em torno delas, e mesmo 
que evidentemente isso não ocorra, elas continuam a pensar que deveria 
ser este o caso. Elas precisam de ajuda para ver que não são as únicas 
com necessidades no seio da família e que as necessidades sensatas de 
cada pessoa serão aceitas e atendidas na medida do possível. 

 

 Muitos pais, na ânsia de criarem filhos perfeitos e capazes de contornar as 

dificuldades normais da vida, costumam exigir de uma criança um padrão muito alto 

de perfeição, quase impossível de ser alcançado, salvo com extremo esforço e 

ansiedade. A criança, em sua necessidade incondicional de agradar aos pais, luta 

para atingir esse ideal, mas, como seria de se esperar, frustra-se com freqüência, 

restando a ela apenas a sensação de que nada do que faz é suficientemente 

adequado. 

Alerta Stanley Coopersmit, citado por Gobitta ( 2002, p. 144),  o seguinte: 

 

 [...] dominação de crianças, rejeição e punição severa resultam em auto-
estima rebaixada. Sob tal condição, as crianças experimentam menos o 
amor e sucesso, e tendem a ficar geralmente submissas e passivas 
(embora mudando de comportamento, ocasionalmente, para o oposto 
extremo de agressão e dominação). Crianças criadas sob tais 
circunstâncias, segundo esse autor, têm menor probabilidade de serem 
realistas e efetivas no seu dia-a-dia, e têm mais probabilidade de 
manifestar padrões de comportamentos anticonvencionais. 

 

Se a auto-estima de uma criança depende do quanto ela acredita que é capaz 

de desenvolver certas habilidades e potencialidades, então, é preciso que alguém a 

estimule e, nesse caso, nada melhor que os pais, primeiros educadores dos filhos. O 

estímulo não se resume à simples atitude de cumprimentá-la por seu esforço e 

conquista, mas envolve, principalmente, o olhar atento, o afeto demonstrado e o 
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orgulho de enxergar no filho um ser humano em desenvolvimento. Em cada etapa do 

seu amadurecimento a criança mostra que é capaz de superar determinados 

obstáculos.  

É por esta razão que os pais devem estar atentos e respeitem essas fases. 

Em Humphreys (2001, p.23) encontramos: “Os pais sensatos sabem que há uma 

pressão “ideal” – suficiente para que a criança se sinta desafiada e otimista, mas não 

tão forte a ponto dela se sentir deprimida”. Exigir além da capacidade da criança, 

pode gerar sentimentos de ansiedade e incapacidade e abalar a sua auto-estima. O 

cuidado reside em adequar as tarefas e exigências de acordo com a idade ou o 

desenvolvimento próprio de cada criança, oportunizando o seu crescimento sem 

super protegê-lo, pressioná-lo ou compará-lo com outras crianças. E, em se tratando 

de comparações, Humphreys (2001, p.77) esclarece como estas são interpretadas 

pelas crianças: “Um ato de comparação é um ato de rejeição, porque está dizendo 

que aquela pessoa [...] como é agora, não é aceitável, mas [...] se ela fosse como a 

outra pessoa, então seria aceitável”. Reforçando algumas idéias já citadas ou 

comentadas a respeito da estruturação da auto-estima das crianças, citamos 

Humphreys (2001, p.89): “As crianças precisam ser ajudadas e encorajadas a 

expressar todas as suas necessidades de forma direta e clara” e, continua afirmando 

que quando isso não acontece é por se sentir ameaçada e, para evitar possíveis 

críticas ou humilhações, ou com medo de ser rejeitada, usa um meio autoprotetor de 

expressar suas necessidades tornando-se tímida ou agressiva. Na verdade é que 

toda criança está sempre em busca de amor e aprovação dos adultos que a cercam, 

como nos diz Humphreys (2001, p. 136) “Toda criança tenta ser amada e aceita 

incondicionalmente, mas quando esses métodos falham, desenvolvem-se uma série 

de formas desajustadas”.  

Em Briggs ( 2001, p. 31) encontramos: “Em seus esforços para gostar de si 

mesma, toda criança busca a aprovação e trabalha de maneira incessante para 

adquirir as habilidades que eliminam a impotência”. Quando as crianças não 

conseguem atingir os objetivos propostos pelos pais e para conviverem com o 

sentimento de inadequação, é costume das crianças segundo Briggs ( 2001, p. 31), 

criarem diversas defesas como as que seguem: 
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[...] elaboram vários disfarces para os sentimentos de inadequação; 
conformam-se: aceitam sua inadequação como um fato e levam uma 
existência apagada; ou retraem-se: refugiam-se em fantasias que 
compensam as rejeições de que são vítimas . 

 

Stanley Coopersmith (In Gobitta, 2002, p.145), enumera algumas condições 

para a formação de uma boa auto-estima: 

 
 [...] a) experimentar uma total aceitação de seus pensamentos, 
sentimentos e valores pessoais; b) estar inserida num contexto com limites 
claramente definidos, desde que sejam justos e não opressores; c) os pais 
não usarem de autoritarismo e violência para controlar e manipular a 
criança, bem como não humilhar, nem a  ridicularizar; d) os pais devem 
manter altos padrões e altas expectativas em termos de comportamentos e 
desempenhos da criança; e, e) os pais devem apresentar um alto nível de 
auto-estima, pois eles são exemplos vivos do que a criança precisa 
aprender. 

 

Infelizmente muitos pais contribuem com uma auto-estima baixa para seus 

filhos, pois sempre criticam ou constantemente chamam sua atenção. Os pais com 

certeza pensam que corrigindo os filhos a cada passo estão ensinando a eles o 

comportamento certo – mas a criança aprende muito mais através de um bom 

exemplo de comportamento do que qualquer outra forma. Porém mais 

provavelmente o que acontece é que a criança começa a pensar que não sabe fazer 

nada certo, que é um fracasso e assim vai se contruindo uma auto-imagem negativa 

– ou melhor, destruindo a auto-estima. A não ser que a criança tenha uma alta auto-

estima, de outra forma, torna-se extremamente vulnerável.  

Humphreys (2001, p.141), afirma que: 

 

 Desde o momento do seu nascimento você é um fenômeno único neste 
universo, que nunca será repetido. Você é perfeito em seu ser, um 
acontecimento único. Sua capacidade é ilimitada. O valor pessoal é como o 
sol, e assim como o sol está sempre ali mas pode ficar turvado por 
“depressões profundas”, o indivíduo também pode ter sempre valor, mas 
esse sentido de valor pessoal pode ficar turvado por causa de 
comportamentos punitivos e de rejeição nos primeiros anos de vida, e no 
reforço contínuo desse processo obscuro na infância posterior, na 
adolescência e na idade adulta. 

 

Se os pais estão sempre opinando de uma perspectiva negativa para os 

filhos, e se estão sempre os taxando de inúteis e incapazes, ou usando de 

zombarias e ironias, irá se formando neles uma imagem “pequena” de seu valor. E 
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se com os amigos, na rua e na escola, repetem-se as mesmas relações, teremos 

uma pessoa com auto-estima baixa e baixo sentimento de auto-avaliação. Muitas 

vezes a relação dos pais com os filhos é narcísica: os pais esperam que os filhos 

sejam e realizem o que não conseguiram, que reflitam para eles a imagem que não 

conseguiram ver refletidas. 

Ilustração clínica - Briggs (2001, p.21): 

 

 O Sr. e a Sra. K. precisavam de um filho que se destacasse. Lila, 
absorvendo os elogios exagerados dos pais, vê a si própria como uma 
cantora de talento – ilusão alimentada pela sua professora de canto, ávida 
por dinheiro. Lila, porém, tem problemas porque o público parece não 
entusiasmar-se com o seu canto. Se ela recusar sua auto-imagem 
alimentada pelos pais e pela professora, poderá esgotar-se tentando se 
tornar alguma coisa para a qual não tem talento. Isso só pode levar à 
frustração e ao fracasso e talvez ao ridículo puro e simples ante os outros. 
Lila tem, portanto, menos razões para gostar de si mesma. 

 

Educar crianças para que desenvolvam uma boa auto-estima, além de um 

ambiente harmonioso, exige dos pais certas habilidades, como por exemplo, 

reconhecer as necessidades primordiais de afeto, atenção, diálogo e cuidados, mas, 

mais que isto, sensibilidade no tratamento adequado, nas exigências e cobranças. 

Para Humphreys (2001, p.18) isso só é possível quando os pais mantêm um bom 

nível de auto-estima. Para o autor “Quando os pais têm dúvidas sobre seus próprios 

valores e capacidades eles tendem a ser superexigentes ou superprotetores, ou até 

mesmo negligentes com seus filhos”. 

 

2.2. Características das pessoas com alto e baixo nível de 

auto-estima:  

Já foi dito anteriormente que a auto-estima é um somatório da autoconfiança 

com o autoconceito e que, as pessoas com boa auto-estima estariam em vantagem 

sobre aquelas com baixa auto-estima.  Enquanto pessoas que mantém um bom 

nível de auto-estima se auto-avaliam de forma positiva e se acham merecedoras de 

tudo o que a vida tem de bom para oferecer, aquelas de baixa auto-estima se 

desvalorizam, na maioria das vezes, inconscientemente, e por isso vivem de forma 

autodestrutiva ou boicotando seu potencial criativo. São os conceitos a respeito de si 
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mesmo introjetados na infância, adquiridos através da interpretação da realidade; 

crianças que não se sentiram amadas, valorizadas e incentivadas o suficiente, 

refletindo-se na vida adulta através do comportamento e atitudes pouco ou nada 

saudáveis, que comprometem a sua qualidade de vida e as relações interpessoais.  

Ilustração clínica - Winnicott (1975, p. 157) 

 
Uma paciente relata: ‘Fui a um bar na noite passada e fiquei fascinada com 
os diversos personagens que encontrei’. Descreve algumas dessas 
personagens. Ora, essa paciente é dotada de uma aparência fora do 
comum e, se fosse capaz de se valorizar, poderia ser a figura central de 
qualquer grupo. Perguntei: “Alguém olhou para você?” Ela foi capaz de 
examinar a idéias de que realmente chamara alguma atenção, mas levara 
com ela um amigo e sentira que era para este que as pessoas olhavam. A 
partir disso, a paciente e eu pudemos efetuar conjuntamente um 
levantamento preliminar de sua história primitiva e infância, em termos de 
ser vista de um modo que a fizesse sentir que existia. Na realidade a 
paciente teve uma experiência deplorável a esse respeito. 

 

Ilustração clínica- Humphreys (2001, p. 175): 

Uma mulher, com pouco mais de trinta anos, contou-me que quando era 
criança costumava levantar cedo, lavar-se e vestir-se, tomar café da 
manhã, sair e ficar fora o dia inteiro. Ao relatar essas experiências ela 
começou a chorar incontrolavelmente. O que a entristecia mais era o fato 
de ninguém nunca tê-la seguido para ver se estava com fome ou perdida, 
ou se corria algum perigo. Para ela era claro que sua ausência da casa não 
importava nem um pouco. Ela conversara entretanto com a mãe sobre 
seus sentimentos de rejeição.[...] 

 

Pessoas com boa auto-estima são aquelas que apresentam características do 
tipo: sentem-se à vontade em oferecer e receber elogios ou expressões de afeto; 
não agem de forma condicionada à aprovação ou desaprovação dos outros; 
enfrentam a vida e os problemas com serenidade; sabem expressar de forma 
conveniente seus desejos e necessidades; têm objetivos claros e definidos; 
demonstram harmonia entre o que dizem e o que sentem; não temem correr riscos e 
buscam sempre os meios para realizar seus projetos; têm mais chance de obter 
sucesso em seus empreendimentos; relacionam-se de forma harmoniosa e saudável 
com as pessoas; são menos ansiosas e por isso não são alvos do estresse; são 
menos propensas às doenças psicossomáticas; têm paz interior e são mais felizes. 
Pessoas cujas características são contrárias a estas que acabamos de mencionar, 
com certeza podem ser consideradas com baixo nível de auto-estima. Muito 
preocupadas em agradar aos outros, com o que os outros vão pensar, em ser 
popular e ter valor para os outros, podendo ainda buscar este valor na aquisição de 
bens materiais, como forma de chamar a atenção para sua pessoa ou como garantia 
de que é capaz de realizar algo. Pessoas com baixa auto-estima podem desenvolver 
a timidez, que é um sintoma de insegurança; insegurança diante do novo e de 
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situações difíceis; medo da mudança. Mais grave ainda é quando a pessoa passa a 
acreditar que tem uma boa  auto-estima, encobrindo a verdade para si mesma o que 
a impede de procurar recursos que venham a resgatar a sua auto-estima. Nesses 
dois casos, conforme escreve Briggs (2001, p. 37): a pessoa cria uma máscara para 
evitar que os demais a vejam como é, coisa que aprendeu na infância – que seu 
verdadeiro eu é inaceitável, porém, enquanto usar desse disfarce, suas relações 
com os outros continuarão falsas. 

 

Stanley Coopersmit, citado por Gobitta (2002, p. 144), afirma o seguinte: 

 

... pessoas que procuram ajuda psicológica, frequentemente, se vêem 
como impotentes e inferiores ou ainda incapazes de melhorar a situação 
além de lhes faltar recursos internos para tolerar ou reduzir a ansiedade 
prontamente despertada por eventos cotidianos de tensão.  

 

Quando uma pessoa mantém um bom nível de auto-estima, se julga 

merecedora de receber afeto, de ter sucesso, colher os frutos pelo seu esforço e ser 

feliz com isso.  Por outro lado, é capaz de conviver com a possibilidade de as coisas 

não darem o resultado esperado, seus projetos não se concretizarem e nem por isso 

desanimar ou sentir abalada a sua autoconfiança. Segundo Winnicot (1999, p.10), 

referindo-se ao amadurecimento pessoal: “O principal é que o homem ou a mulher 

sintam que estão vivendo sua própria vida, assumindo responsabilidade pela ação 

ou pela inatividade, e sejam capazes de assumir os aplausos pelo sucesso e as 

censuras pelas falhas”.  

          Os aplausos, os elogios, quando merecidos, trazem uma sensação de prazer  

e até certo ponto, satisfazem as nossas necessidades afetivas. Quando não trazem 

prazer ou deixam a pessoa pouco a vontade, há que se perguntar em que nível se 

encontra a sua auto-estima. Por certo conhecemos pessoas que, mesmo talentosas 

e inteligentes, se menosprezam, se desqualificam, se consideram inadequadas, que 

se julgam impostoras e que nunca estão satisfeitas com os resultados de seus feitos. 

Pessoas assim, são tímidas, inseguras e, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, 

deixam de colocar em prática seus talentos em função desses sentimentos em 

relação a si mesmas. Celebrar o sucesso não só confirma como consolida e 

fortalece a auto-estima.  

Branden (1996, p.161) nos traz um pensamento que traduz a insegurança 

das pessoas de baixa auto-estima: “Prefiro me preocupar com os egomaníacos que 
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se acham o centro do projeto a ter de lidar com um indivíduo talentoso, e cheio de 

dúvidas, cuja insegurança o impede de deslanchar naquilo que tem a oferecer.” 

Ilustração clínica - Branden (1996 p.31-32): 

 

“Um homem ganha uma promoção na empresa  em que trabalha e é tomado 
pelo pânico diante da possibilidade de não ser capaz de superar os novos 
desafios e as novas responsabilidades. “Sou um impostor ! Não faço parte 
desse lugar ! ”, diz ele a si mesmo. Sentindo-se de antemão perdido, não 
está motivado para dar o melhor de si. Inconscientemente, ele começa um 
processo de auto-sabotagem: chega despreparado para as reuniões, é 
ríspido com seus auxiliares num momento e em seguida é conciliador e 
solícito,é brincalhão nas horas impróprias, ignorando os sinais de 
insatisfação de seu superior. Como se prevê, é despedido. “Eu sabia que era 
bom demais para ser verdade” , diz a si mesmo. “ 

  

Outra característica das pessoas com boa auto-estima é estarem mais 

abertos às críticas e mais à vontade para reconhecer enganos, porque a sua auto-

estima não estará presa a uma imagem de “perfeição”.  Ao contrário, pessoas com 

baixa auto-estima têm tendências perfeccionistas e precisam se sentir no controle de 

tudo o que acontece a sua volta. Os perfeccionistas, vistos por muitos como o 

máximo em qualidade, que de qualidade não há nada, são pessoas tão inseguras 

que não se permitem errar em nada. A insegurança interna é compensada pelo 

perfeccionismo excessivo. São pessoas críticas e exigentes com todos e consigo 

mesmas, gerando um ambiente estressante, têm dificuldades para aceitar mudanças 

e falhas. Muitas vezes buscam no trabalho o reconhecimento pelos próprios valores.  

Ilustração - Branden (1996, p.32) 

 

Um homem conhece seu novo patrão – e está aborrecido e zangado 
porque é uma mulher. Sente-se ferido e diminuído em sua masculinidade. 
Sua sensação de estar sendo ameaçado revela-se num sombrio e 
dissimulado comportamento não-cooperativo. 

 

O ser humano é um ser social, não foi concebido para viver só, prova está 

que desde o seu nascimento ele passa por uma fase de total dependência de outro 

ser humano, embora no desenvolvimento saudável deva caminhar para uma 

independência. 

Para Winnicott ( 1999, p.3 ): 
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A maturidade individual implica movimento em direção à independência, 
mas não existe essa coisa chamada “independência”. Seria nocivo para a 
saúde o fato de um indivíduo ficar isolado a ponto de se sentir 
independente e invulnerável.  

 

Assim como o ser humano tem necessidade de relacionamentos, também é 

verdade que o que ele procura neles é o afeto porque isto faz parte da sua natureza. 

Portanto, é muito natural desejar recebê-lo, o que não é saudável seria vincular esse 

merecimento a fazer apenas o que agrade aos outros, para isso tendo que a abdicar 

de seus desejos e abrir mão de seus direitos. Pessoas que agem assim são aquelas 

que, provavelmente na infância foram incentivadas a “serem obedientes” ou fazerem 

apenas o que agradasse aos outros – pessoas com as quais a criança se 

relacionava e com as quais mantinha laços afetivos. O receber afeto, na infância, 

poderia estar vinculado ao fazer coisas que merecessem receber elogios ou 

aprovação:  “se eu fizer isto ou aquilo que agrade a mamãe ou o papai, eles vão me 

amar”. Isso também pode acontecer nas relações interpessoais, com marido, filhos, 

pais, avós, professores, pastores, etc..  

Ilustração clínica - Briggs (2001, p. 39):  

 

Bárbara sentia-se pouco aceita pelos pais e, sendo passiva por natureza, 
fez apenas tímidas tentativas de conseguir aprovação. O caráter 
extremamente dominador do pai, e sua aversão pelas mulheres, 
predominavam na casa. Durante toda a sua infância, Bárbara viu a mãe 
aceitar passivamente o papel de capacho. Tomando-a como modelo, 
Bárbara cresceu acreditando que não merecia respeito, Como a mãe, 
escolheu uma vida de abnegação e submissão. 

 

Pessoas assim, tendem a se perder dentro de seus próprios sentimentos, 

pois estão tão preocupadas em fazer o que o outros querem, cedem em tudo, que 

acabam não sabendo mais do que gostam, quem são, perdendo-se dentro de si 

mesmas – perdendo sua identidade. São aquelas pessoas sempre preocupadas em 

agradar, sempre dispostas a largar o próprio trabalho para ajudar. A auto-estima 

está tão baixa, que sente a própria presença como imprópria, tentando ser agradável 

e provando que sua presença é importante. São pessoas facilmente manipuladas ou 

induzidas a fazerem o que não querem. Como buscam aprovação em tudo que 

fazem, não conseguem dizer "não". Acreditam terem que agradar para serem 

aceitas.  
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Ilustração clínica - Branden (1996, p. 160-161 ): 

 

 Um homem de 48 anos que há muitos anos trabalha duro para manter a 
mulher e os três filhos sonha em abandonar seu exigente e cansativo 
emprego quando fizer cinqüenta anos, e arrumar outro que lhe pague 
menos, mas que lhe dê tempo para o lazer que ele jamais se permitiu. 
Esse homem sempre quis ter mais tempo para ler, viajar e pensar, sem a 
pressão de que estaria negligenciando um assunto qualquer de trabalho. 
Quando anuncia sua intenção num jantar de família, todos ficam agitados e 
só se preocupam com uma coisa; como o padrão de vida de cada um será 
afetado se ele tiver um emprego que lhe pague menos? Ninguém se 
interessa pelo contexto, pelas vontades e pelo sentimento desse homem. 
“Como posso ir contra minha família?”, pergunta ele a si mesmo. “O maior 
dever de um homem não é ser um bom provedor? “ Ele quer que a família 
o considere um bom homem, e se o preço for desistir de seus próprios 
anseios, ele está disposto a pagar. Não tem nem mais de pensar nisso. O 
hábito do dever entranhou-se em seu ser ao longo de sua vida. No 
decorrer de uma conversa à mesa de jantar, ele cruza a linha que demarca 
o início de sua velhice. Para aplacar a dor que não consegue enterrar 
completamente, diz a si mesmo: “Pelo menos não sou egoísta. Não é bom 
ser egoísta. 

 

Dizer exatamente o que pensam, do que precisam e o que sentem é uma 

forma coerente e característica das pessoas com boa auto-estima. Elas não temem 

expressar seus gostos e desejos, não têm medo de se sentirem inadequadas diante 

dos outros e não precisam esconder seus sentimentos. Ao contrário, as pessoas 

com baixa auto-estima, por preocuparem-se demais com o que os outros pensam 

sobre elas, evitam, a todo custo, emitir suas opiniões, gostos, valores, pensamentos 

e sentimentos. A baixa auto-estima revela uma pessoa que não expressa os seus 

sentimentos, que os reprime. Na tentativa de ocultar os seus sentimentos para os 

outros, ela acaba tornando-se mentirosa para si mesma. É o caso, por exemplo, de 

uma pessoa que está triste, mas não quer que seu companheiro saiba - digamos 

que essa pessoa sempre passou a imagem de "forte", que nunca demonstrou 

momentos de infelicidade, de "fraqueza". Quanto mais usar desta prática, mais se 

sentirá diminuído. Quando não queremos que o outro saiba o que sentimos, vamos, 

pouco a pouco, evitando manter relações interpessoais, pois não queremos correr o 

risco de, sem querer, revelar nossos verdadeiros sentimentos. Os motivos de uma 

pessoa querer guardar os seus sentimentos são vários, mas podemos arriscar 

alguns: ela pode ter crescido num ambiente de pouco amor e afeto, onde não se 

encorajava a expressão das emoções, mas ela pode, também, ter optado em não 

expressá-los com receio de gerar brigas no ambiente familiar ou mesmo por achar 
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que suas emoções seriam mal entendidas ou que, ao revelá-las, estaria magoando 

alguém. Aqui também encontramos aqueles que falar em público para eles é uma 

tortura. Para estes a dificuldade de expressão é tão grande que o medo das críticas, 

de ser mal interpretado, mal visto e mal amado faz com que rejeitem espaços que 

poderiam ser ocupados por eles. Trabalham anos numa Empresa num setor que 

pouco lhes atrai, mantêm relacionamentos destrutivos, casamentos acabados, desde 

que não tenham que usarem da comunicação verbal ou dos sentimentos. Na 

infância, podem ter convivido com pais, amigos, professores, que não incentivaram a 

sua livre expressão impossibilitando que se manifestasse. É muito comum ouvirmos 

a frase: “criança não se mete em conversas de adultos”, “criança não chora”, e 

tantas outras. 

Ilustração clínica - Branden (1996, p.33): 

 
 Um auditor de uma empresa particular de contabilidade se reúne com o 
presidente de uma organização que é sua cliente. Sabe que precisa lhe 
dizer algumas coisas que ele não gostará de ouvir. Inconscientemente, 
fantasia que está na presença de seu pai intimidador – gagueja, hesita, e 
não consegue falar um terço do que pretende. A ânsia de ser aprovado 
pelo presidente, ou o desejo de evitar sua desaprovação, sobrepuja seu 
julgamento profissional. Mais tarde, depois de anotar num relatório tudo o 
que deveria ter dito a ele, antes ainda de enviá-lo, quando alguma atitude 
para remediar a situação ainda era possível, ele permanece em seu 
escritório, tremendo de ansiedade, antecipando a reação do presidente. 

 

Se entendermos por autoconfiança a capacidade que temos de usarmos 

convenientemente a nossa mente em circunstâncias várias que possam estar 

exigindo ação, então compreenderemos que pessoas com alto nível de auto-estima, 

são pessoas com autoconfiança suficientes para não temerem enfrentar situações e 

assumir os riscos necessários a realização de um Projeto pessoal ou profissional. 

Como nos diz Humpheys (2001, p.137) “É através dos desafios em nossas vidas que 

crescemos em sabedoria, maturidade e auto-estima, mas as mudanças e os riscos 

são coisas ameaçadoras para as pessoas com auto-estima de média a baixa”. 

Pessoas com um bom nível de auto-estima  são confiantes do seu  potencial e que, 

por certo, já transpuseram as barreiras do negativismo e do medo. Pessoas abertas 

às críticas, não necessitando sempre da aprovação dos outros, que sabem conviver 

com o erro por entenderem que este faz parte do processo de construção, não terão 

medo diante da vida ou de se arriscar. O que acontece então com pessoas com 
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baixa auto-estima?  Que conflitos interiores enfrentam tais pessoas? São pessoas 

que desistem na primeira dificuldade, que não aceitam desafios e preferem não 

correr riscos. Como essas pessoas têm um auto-conceito desfavorável a seu 

respeito, têm medo de encarar a vida, as pessoas e o mundo, achando que tudo isto 

é muito maior do que elas. Certamente essas pessoas de alguma forma não criaram 

estrutura psicológica consistente e forte para lidar com frustrações e o único meio de 

evitá-las é não correndo riscos. Se questionássemos uma pessoa que tem tais 

características sobre como fora sua infância, provavelmente encontraríamos pais 

imaturos – perdidos nos seus próprios medos, pais opressores que não permitiram 

que os filhos se expressassem livremente, pais superprotetores e temerosos, que 

não ensinaram a importância do erro e tantas outras coisas normais e saudáveis ao 

desenvolvimento psicológico e emocional das crianças e o preparo para a vida 

independente. Em alguns casos, o medo de se arriscar poderá advir de uma 

situação de fracasso enfrentada pela pessoa em algum empreendimento que era de 

grande importância para ele. Nesse caso, o fracasso pode dar origem a um trauma 

psicológico para o ego, que pode fazer com que ele se torne inibido, carente. 

Também devemos levar em conta que algumas pessoas são emocionalmente mais 

sensíveis que outras ao fracasso, seja ele de pequena ou grande importância. Como 

resultado, fica inibida a sua autoconfiança quando são obrigadas a realizar atividade 

similar e a iniciar novo projeto. Pensam que o fracasso anterior foi devido a alguma 

falha inerente, alguma deficiência de sua parte, que deverá influir sobre os demais 

empreendimentos. Nesse caso, a  auto-confiança e a auto-estima são reprimidas. 

Ilustração clínica - Branden (1996, p.34 ): 

 
Uma mulher novata no departamento de marketing de sua empresa tem 
uma idéia brilhante. Imagina-se pondo-a no papel, argumentando para 
sustenta-la, trabalhando no sentido de envia-la à pessoa que tem 
autoridade para coloca-la em prática. Aí uma voz interior murmura: “Quem 
é você para ter boas idéias ? Não seja pretensiosa. Quer que riam de 
você?”. Ela vê o rosto zangado da mãe, que sempre sentiu ciúme de sua 
inteligência; a expressão magoada do pai, que também se sentia 
ameaçado por ela. Em poucos dias a moça mal consegue se lembrar que 
idéia foi essa. 

 

A auto-estima reflete-se na capacidade de um indivíduo: adaptar-se 

socialmente, ser decisivo e ter respeito pelos outros. Pessoas com boa auto-estima 
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têm mais chance de se relacionarem de uma forma saudável com quem quer que 

seja. 

De acordo com Winnicott (1999, p.10): 

 

Digamos que um homem ou uma mulher saudáveis sejam capazes de 
alcançar uma certa identificação com a sociedade sem perder muito de 
seus impulsos individuais ou pessoais. É claro que deve existir alguma 
perda, no sentido de controlar o impulso, mas uma identificação extremada 
com a sociedade acompanhada de perda do self, e da importância do self, 
não é normal de modo algum. 

 

No pensamento de Branden (1996, p.23): “a pessoa que tem respeito por si 

mesma, emite sinais e se comporta de um modo que aumenta a probabilidade de os 

outros reagirem adequadamente”.O que ele nos sugere é que quando nos 

comportamos de modo a demonstrar a nossa autoconfiança, os outros captam isto e 

nos tratam exatamente assim, quando não o fazem, é por conflitos interiores deles 

que não devem abalar o nosso auto-conceito. Ainda em Branden (1996, p.25 ), 

encontramos: “no caso da auto-estima, o semelhante atrai o semelhante e o 

saudável é atraído pelo saudável”, o que quer dizer que aumentam as chances de 

ocorrerem relacionamentos saudáveis, de quaisquer natureza, quando as pessoas 

envolvidas são portadoras de um alto grau de auto-estima.  

Mais adiante, acrescenta Branden (1996, p.26 ) que: “quanto mais saudável 

for a nossa auto-estima, mais estaremos aptos a tratar os outros com respeito e 

benevolência, uma vez que não os veremos como uma ameaça aos nossos 

propósitos”. 

Ilustração clínica - Branden (1996, p. 33): 

 

Um chefe de pesquisa de laboratório de desenvolvimento é informado de 
que a firma contratou um brilhante cientista de outra empresa, 
Imediatamente, ele traduz isso como insatisfação de  seus superiores com 
seu trabalho, apesar de muitas provas em contrário. Ele imagina sua 
autoridade e seu status rolando por água abaixo. Imagina o novato sendo 
indicado como chefe do departamento em pouco tempo. Num gesto de 
rebeldia cega, ele deixa seu trabalho deteriorar. Quando suas falhas lhe 
são educadamente apontadas ele se lança na defensiva – e pede 
demissão. 

 

. Ilustração clínica - Branden (1996, p.32): 
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Uma gerente lê uma esplêndida idéia proposta por um subordinado; sente-
se afundar numa intensa humilhação por não lhe ter ocorrido a idéia. 
Imagina-se superada e passada para trás pelo subordinado – e começa a 
tramar uma maneira de sumir com a proposta. 

 

Na verdade o que todo ser humano procura nos seus relacionamentos, 

consciente ou inconscientemente, é por amor. Todo o conflito reside nesta busca 

incessante, e quando a pessoa é imatura, carente, coloca no outro todas as suas 

expectativas e espera que ele as alimente, ame, quando isso não acontece, 

aparecem as frustrações e desilusões. Na verdade, toda pessoa deveria aprender a 

amar a si própria, para depois buscar esse amor no outro. Pessoas com auto-

conceito deturpado de si mesmo, têm dificuldade de desenvolver relações íntimas e 

profundas, nelas existe o medo de serem abandonadas ou rejeitadas, fazendo com 

que, inconscientemente, se fechem em si mesmas e no seu mundo, para não se 

expor. Como não sabem lidar com tais sentimentos, preferem ficar só ou 

desenvolver relações superficiais e traumáticas. Não há só o medo de encarar a 

vida, mas principalmente medo de encarar a si próprio, pois em algum lugar dentro 

de si, acreditou-se não ser digno de nada, muito menos de amor. A auto-estima 

baixa ou negativa denota uma pessoa com igualmente baixo amor-próprio e isso é 

muito triste, porque faz com que as pessoas entrem e permaneçam em relações 

afetivas e/ou profissionais desastrosas, destrutivas. A pessoa com baixa auto-estima 

não acredita ser capaz de nada, muito menos de alguém que a ame, então ela se 

sujeita a qualquer tipo de relação para ter alguém do lado, tornando-se dependente 

de relações destrutivas, mas não consegue forças para sair.  

Ilustração clínica - Branden (1996, p.28-29): 

 
 Por que é que sempre me interesso pelo cara errado”, pergunta-me uma 
mulher em terapia. Seu pai abandonou a família quando ela estava com 7 
anos, e mais de uma vez a mãe havia brigado com ela: “Se você não me 
desse tantos problemas, talvez seu pai não tivesse me abandonado !” Já 
adulta, ela “sabe”que seu destino é ser abandonada. “Sabe”que não 
merece amor. Mesmo assim anseia por um relacionamento com um 
homem. O conflito é resolvido selecionando homens – em geral casados – 
que claramente não se importam com ela de uma maneira capaz de 
sustentá-la nem por muito pouco tempo. Essa mulher está provando que 
sua trágica concepção de vida é justificada. 

 

Ilustração clínica - Branden (1996, p. 29): 
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Uma mulher sente-se forçada a comentar com o marido, que a adora, 
todas s maneiras pelas quais as outras mulheres lhe são superiores. Como 
ele discorda, ela o ridiculariza. Quanto mais apaixonadamente ele a ama, 
mais cruelmente ela o humilha. Por fim, ela o cansa, e ele abandona o 
casamento. Ela fica magoada e atônita. E se indaga: “Como pude enganar-
me a respeito dele? ”. Não demora a descobrir: “Eu sempre soube que 
ninguém poderia realmente me amar”. Ela nunca se sentiu capaz de ser 
amada e agora pôde prová-lo. 

 

Está mais do que provado que o grau da auto estima exerce influência em 

todos os aspectos da vida de um indivíduo: como lida com as pessoas, como age no 

local de trabalho, até que ponto pode e se permite progredir e, a nível pessoal, com 

quem irá se relacionar afetivamente e de que forma, como interage com o cônjuge, 

filhos e amigos, e até que ponto é uma pessoa realizada e feliz.  

 Segundo Branden (1996, p.44): 

 

Chegamos a um momento da história em que a auto-estima, que sempre 
foi uma necessidade psicológica importantíssima, tornou-se também uma 
necessidade econômica importantíssima – o atributo imperativo para a 
adaptação num mundo cada vez mais complexo, desafiador e competitivo.  

 

No pensamento de Branden, considerando que dependemos do trabalho da 

nossa mente, quanto maior o nível da nossa auto-estima, maior a probabilidade de 

sermos criativos em nosso trabalho e em tudo o que exigir atitudes inteligentes e 

ousadas de nossa parte, aumentando assim a probabilidade de obtermos sucesso 

profissional.  

Pessoas bem sucedidas profissionalmente são aquelas que mantêm um bom 

nível de auto-estima. Auto-Estima que se revela no quanto confiam na sua 

capacidade de produzir e gerar lucros para si ou para a Empresa, que também se 

revela no seu relacionamento com os colegas de profissão, na sua capacidade de 

adaptação e de mudança, no quanto de investimento coloca no seu aperfeiçoamento 

e no quanto de satisfação isso lhe traz. 

Se pensarmos o ser humano como um ser carente e que está sempre em 

busca de afeto e que essa busca não acontece só nas relações afetivas, mas 

também no campo profissional. No trabalho também acontece a busca pelo afeto e 

se dá através do reconhecimento e aprovação. Zimermann( 1999, p.163 a 167) nos 

fala que é universal e independe de idade, a necessidade do ser humano de ser 
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reconhecido pelo outro para a preservação de sua auto-estima. O trabalho é nossa 

maior fonte de reconhecimento. É com ele que somos recompensados com dinheiro, 

elogio ou promoções. O trabalho para alguns acaba por compensar algumas 

carências, mas a busca maior, apesar de inconsciente, é de atenção e amor. 

3 . CONCLUSÃO 

Ao finalizar este trabalho de Conclusão de Curso, posso dizer que me sinto 

fortalecida, primeiro, porque, o contato com a teoria a respeito do Tema Auto-Estima 

me proporcionou, além de esclarecimentos, uma intensa reflexão e auto-análise e 

esta me fez enxergar o porquê de muitas atitudes diante de nós mesmos, dos outros 

e do mundo. Concordo com os autores quando afirmam que muitos dos nossos 

conflitos pessoais, profissionais ou de qualquer ordem, relacionam-se com a baixa 

auto-estima. Espero poder contribuir para que outras pessoas também se 

esclareçam e entendam o quanto o nível de auto-estima influencia suas vidas e a 

importância de mantê-la num grau elevado. Através do autoconhecimento poderão 

vir a ter uma confirmação de uma auto-estima elevada ou, quem sabe, servir como 

um ponto de partida para o resgate de uma auto-estima prejudicada ou deficiente.   

Todos querem qualidade de vida, porém, não podemos esquecer que isto 

quer dizer saúde em todos os níveis: físico, psíquico e emocional e que esses 

aspectos encontram-se entrelaçados – um acontece em função do outro. Uma 

pessoa com boa qualidade de vida atingiu um amadurecimento psicológico e reage 

de forma positiva e saudável diante da vida. A auto-estima é uma das condições 

para o amadurecimento saudável e requer um ambiente facilitador, com condições 

favoráveis a formação de um autoconceito positivo. No início, quando bebês, 

experimentamos uma total dependência e um sentimento de onipotência – ou 

narcisismo primário, totalmente benéfico, mas, à medida que vamos crescendo, 

rumando a uma independência, o natural é formarmos os nossos próprios conceitos, 

inclusive a respeito de quem somos. Se esse conceito for positivo, teremos garantido 

um bom nível de auto-estima e nossas ações serão conseqüências disso. Se for 

verdade que o nível da nossa auto-estima que trazemos da infância, determina o 

nível de realização em nossa vida adulta, entretanto, ao desenvolver uma 
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consciência do nível de nossa auto-estima, podemos nos dispor a mudá-lo, se esse 

for o nosso desejo. A psicanálise, de Freud aos dias atuais, se apresenta como uma 

alternativa para quem tem interesse em trazer à consciência tudo aquilo que não 

temos acesso e que se acha registrado em nosso inconsciente - como o são as 

crenças a respeito de nós mesmos.  

Reconheço que muito ainda pode ser dito, entretanto, penso ter dito o 

suficiente para o entendimento das questões relacionadas à auto-estima, suas 

implicações na vida das pessoas e em que tipo de ambiente acontece o 

desenvolvimento de uma auto-estima saudável – propostas do trabalho.  
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