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A AUTOESTIMA NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO E SUAS POSSÍVEIS
IMPLICAÇÕES NA CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA DO PROFESSOR
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PUNTEL, Gilberto 2

Resumo: O presente artigo aborda a autoestima como uma ferramenta significativa
para a construção do processo de autonomia do professor. Com o objetivo de
analisar os aspectos relevantes no âmbito da educação e suas relações com a
Autonomia, a pesquisa qualitativa foi realizada junto a docentes da CEF 18 de
Ceilândia/DF-Brasil. Aos professores foram aplicados cinco instrumentos de coleta
de dados a partir dos quais buscou-se os indicadores selecionados: Autoestima,
Educação e Autonomia. A análise dos conteúdos se deu de modo hermenêutico. Os
resultados finais indicam a geração de novos conhecimentos e ressignificações
sobre o tema, possibilitando maior e melhor entendimento e tomada de decisões
pelos envolvidos.
Palavras-chave: Autoestima. Autonomia. Educação.
Resumem: El presente artículo aborda la autoestima como una herramienta
significativa para la construcción del proceso de autonomía del profesor. Con el
objetivo de analizar los aspectos relevantes en el ámbito de la educación y sus
relaciones con la Autonomía, la investigación cualitativa fue realizada junto a
docentes de la CEF 18 de Ceilândia / DF-Brasil. A los profesores se les aplicaron
cinco instrumentos de recolección de datos a partir de los cuales se buscaban los
indicadores seleccionados: Autoestima, Educación y Autonomía. El análisis de los
contenidos se dio de modo hermenéutico. Los resultados finales indican la
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generación de nuevos conocimientos y resignificaciones sobre el tema, posibilitando
mayor y mejor entendimiento y toma de decisiones por los involucrados.
Palabras clave: La autoestima. Autonomía. Educación.
1 INTRODUÇÃO

A autoestima na vida do ser humano influencia o dia a dia de cada um,
considerando-se que já na infância o indivíduo percebe como é visto pelo outro.
A autoestima elevada faz com que o indivíduo tenha segurança em si mesmo,
autoconfiança, o que proporciona-lhe bem estar no desenvolvimento de suas
atividades diárias.
Já, a autoestima como um processo que prejudica o ser humano, é adquirida,
de modo geral, por sentimentos negativos referentes a aceitação de si no meio em
que vive, o que o torna inseguro em suas atitudes.
Com o objetivo de compreender os fatores que interferem na autoestima no
desenvolvimento do trabalho do professor em sua inter-relação entre a sua vida
pessoal e profissional, considera-se a incessante busca do indivíduo pela sua
realização, a favor de sua felicidade, dentre outros, um dos fatores relevantes é o
bem estar, o prazer e satisfação no trabalho.
Outra questão relevante é a autonomia do profissional da educação, onde o
indivíduo tem a capacidade de autodeterminação e independência em administrar
sua vida pessoal e profissional. Uma vez que sua autoestima é abalada, entende-se
que a qualidade no desenvolvimento de suas funções pode sofrer algum
comprometimento.

2 MARCO TEÓRICO. ANÁLISE CONJUNTA DOS INDICADORES: AUTOESTIMA,
AUTONOMIA E A EDUCAÇÃO

A questão da autonomia do professor durante o processo ensino e
aprendizagem é uma forma de mostrar a capacidade de homem livre, pensante e
com capacidade de se auto-construir. A situação atual na escola pública ou
particular, de maneira geral, não tem mostrado sinais de autonomia.
Ao contrário, vemo-nos diante de uma escola com professores, alunos e pais
cumprindo programas, aspectos burocráticos e decisões de outrem, num verdadeiro
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exemplo de heteronomia. Há limitações possíveis para que se viva um processo de
autonomia dentro da educação e, principalmente no processo de ensino e
aprendizagem.
A autoestima dinamiza o processo orgânico da vida possibilitando que o lado
intelectual desenvolva a inteligência e amplie a capacidade do sujeito de adaptação
ao meio e intervenção em sua transformação através das capacidades de
compreender e inventar.
O equilíbrio entre a autonomia e a autoestima surge como ponto de harmonia
entre as qualidades do conjunto e as qualidades parciais,
Pelo que o equilíbrio dos fenômenos da consciência pressupõe a
coexistência de diversas qualidades independentes, sob uma totalidade,
mas também só pode alcançar a compreensão dos diferentes elementos a
partir do significado que lhes é atribuído pela sua integração na nova
totalidade. (LUZ, 1994, p. 195).

Estes aspectos citados indicam que a questão da autonomia do professor
estando presente no cotidiano, eleva a autoestima e possibilita que o currículo tenha
aspectos de uma concepção cognitiva e humanista, construindo e superando a
ênfase da reprodução e submissão presentes em sua formação.
A concepção da formação do professor indica as características da
concepção tradicional, não-crítica e heterônoma: o professor termina por repetir em
sala de aula a ênfase curricular de sua formação acadêmica.
A construção da autonomia e a elevação da autoestima possibilita que a
superação das ênfases citadas se tornem mais facilmente concretizadas, pois a
autonomia requer a vivência desta situação, o rompimento com o sistema
heterônomo que além de reprodutor e acrítico é também materialista, assistencialista
e incentivador da dependência física, moral e intelectual.
Não basta somente o discurso teórico pela autonomia do professor, é
necessário muito mais: uma práxis diária que mostre uma escola discutida com a
comunidade e não para a comunidade; o conhecimento do direito à Educação, onde
todos têm direitos iguais para a assimilação e divulgação da Ciência, Letras e Artes;
direitos a desenvolver as potencialidades inatas e adquiridas que caracterizam o
homem livre, social e universal.
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Rouanet (1988, p. 131), afirma que: “Para ser lúcido, o olhar tem que se
libertar dos obstáculos que cerceiam a vista; para ser reflexo, ele tem que admitir a
reversibilidade, de modo que o olhar que vê possa por sua vez ser visto.”
Diante destes aspectos a educação repressiva e a própria sociedade
produzem a cegueira, criando os preconceitos que bloqueiam a visão. “Ela ensina a
não ver, e graças a essa não-visão o poder se torna intangível, pois seus
verdadeiros mecanismos não podem ser desvendados.” (ROUANET, 1988, p. 133).
Para Arroyo (1992), quanto mais se degradam as condições sociais dos
setores populares, mais seletiva se torna a escola, mais difícil se torna à infância e à
adolescência acompanhar o elitismo de seus processos excludentes. Ficam os
estudantes pobres cada vez mais expostos aos preconceitos que legitimam o
fracasso escolar. “Pesquisas já têm mostrado que a cultura escolar os estigmatiza e
os rotula como diferentes, incapazes, inferiores, menos-dotados para o domínio das
habilidades pretendidas e exigidas pelo processo ensino e aprendizagem.”
(ARROYO, 1992, p. 49).
No contexto atual a realidade tem presente um professor inseguro quanto à
busca da autonomia, pois, sente-se despreparado, sem pressupostos que lhe
garantam assumir uma discussão com enfoque na liberdade, na escola da nãoprodução e, acima de tudo, sente que falta por parte do ESTADO o reconhecimento
da importância da Educação como meio da libertação e da formação de um homem
atuante, crítico e autônomo.
Lembo (1975, p. 7) afirma que o problema na formação da criança e com
reflexos no futuro cidadão:
A proposição básica, que apresento, é a de que, se existem diversos
complexos fatores físicos, psicológicos, econômicos e sociais, responsáveis
pelo desempenho de cada criança, na escola, a causa básica do insucesso
está no próprio processo escolar. O aluno não entre na escola fracassado:
quando fracassa são os métodos empregados pelos professores e
administradores, individual e coletivamente, que estão falhando.

Ora, uma análise da citação anterior reforça a ideia da influência da ênfase
curricular tradicional vivida pelo professor atual quando aluno. O reflexo na sua
forma de atuar hoje é, pois, evidentemente: repete sem convicção plena aquilo que
está fazendo - até por ignorar princípios de autonomia - e acaba fazendo a Escola
da Reprodução e incentivando a heteronomia.
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A autoestima sendo deficitária no professor o mesmo repete as práticas de
anos passados, inibindo que a Educação possibilite a reflexão sobre elas, sendo
obstaculizadas por posturas comportamentalistas que colocam a culpa do fracasso
em maus professores/expositores e em desatentos alunos/ouvintes por condições
sociais e materiais que independem da escola.
O sistema faz de conta não perceber que as dificuldades sentidas pelos
professores encontram rápida explicação em tais justificativas e a superação de tais
práticas é imediatamente obstaculizada por tais conceituações e representações.
As mudanças constantes na sociedade moderna se associam a uma
valorização do que é novo e isto faz com que o conhecimento se desvalorize e se
torne muito mais questionado do que em sociedades anteriores.
É necessário que ocorra um processo de atualização permanente (Educação
Continuada) para que o professor não fique a margem dos processos evolutivos,
científicos e tecnológicos. Com certeza a aquisição destes valores possibilita que a
autoestima cresça, a autonomia se construa e a educação assume sua verdadeira
função de transformadora da sociedade atual.
O professor diante da inovação que se acelerou também no domínio técnico e
científico, produzindo e propondo mudanças com muita velocidade e variedade
exige que o mesmo esteja motivado para que adquira também conhecimentos e
acesso às inovações. Isto somente ocorrerá se houver autoestima, autonomia e
reconhecimento de que a Educação deve ser protagonista na sociedade atual.
A renovação ocorre em todos os domínios do conhecimento, em particular do
domínio dos conhecimentos ético e estético. Na sociedade atual a ética das relações
coletivas e pessoais provoca tensões cada vez mais agudas entre as gerações e as
normas estéticas são constantemente abaladas pelas contínuas alterações
científico-tecnológicas do mundo de hoje. No entanto notamos uma certa apatia em
relação à Educação no sentido de acompanhar as inovações constantes.
É nesse ponto que reside a capacidade opressora, cada vez maior, do Estado
sobre o trabalhador, através da burguesia e do poder que está em suas mãos. Urge
a necessidade de uma postura da Educação em relação ao Estado. É o momento de
uma escola ativa, dinâmica e crítica, com competência, não somente para a crítica
individual, mas para atuar e transformar as relações de classes sociais que hoje
existem.
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Em nossa escola, hoje, o professor tem medo de buscar sua autonomia
porque não se sente suficientemente preparado, não tem condições de buscar uma
atualização, não sabe como superar os binômios autoridade - autoritarismo e
liberdade - libertinagem. O uso e a importância da autonomia passa pela
compreensão e pelo aprendizado dos binômios citados.
A participação ativa numa sociedade em mutação exige, antes de tudo, uma
aptidão para a mudança, necessitando um refinamento nas capacidades de
inteligência e de sensibilidade e isto só será alcançado se houver o contato
permanente do educador com os avanços científicos, educacionais e tecnológicos.
Acredito que o educando e o educador de hoje são elementos capazes de
transformar as relações sociais que hoje povoam o mundo capitalista, mas, para que
isto ocorra, é necessário que as relações entre Estado e Educação possibilitem a
ocorrência de currículos que propiciem uma educação crítica não para a adaptação
à atual sociedade mas para transformá-la na busca de uma sociedade justa.
A Educação e o Estado através de um equilíbrio, principalmente em relação
ao humano, devem possibilitar ações sem omissão, capazes de estabelecer a justiça
e o bem estar entre os indivíduos. Uma técnica que não se confunde como um fim
em si mesma, mas que seja controlada pelo homem e usada a seu serviço, ao invés
de fazer do indivíduo um mero robô.
Nessa concepção de Educação é necessária a presença de um componente
essencial: a participação. Tal educação deve criar necessidades novas: exige a
participação ativa, madura e consciente do cidadão, precisa ser integral e dinâmica
através de todos os segmentos do Estado envolvidos no processo educacional. É
inconcebível a Educação isolada do contexto social como ocorre normalmente hoje.
É com a participação intensa de todos no todo através da compatibilização
entre o desenvolvimento de todos os segmentos sociais que poderemos alcançar os
maiores anseios da sociedade, de uma sociedade justa, politizada, onde o homem
seja realmente o que importa, o que interessa.
A educação através da escola pública ou privada, deverá desenvolver-se de
maneira a responder os anseios pessoais e comunitários. Devemos ter consciência
das dificuldades que envolvem a problemática educacional. No entanto, não será
através de uma atitude acomodada que conseguiremos transformar a sociedade. O
compromisso é de todos. Todos somos responsáveis.
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A autonomia e autoestima presentes no cotidiano da educação como fruto da
Educação

Continuada

possibilitará

o

crescimento

do

potencial

crítico,

o

amadurecimento da visão integral do homem a contextualização do homem na
sociedade e a formação do professor com características de Educador, aquele que
exerce plenamente sua cidadania como profissional em Educação. O processo é
complexo mas ao ser aprendido e apreendido mostrará uma nova face do educador:
um educador autônomo e emancipado.
Quando pensamos sobre autonomia, muitas reflexões são necessárias.
Vejamos algumas: a autonomia é adquirida ou construída? o discurso sobre
autonomia sem a respectiva práxis gera autonomia ou fortalece a heteronomia? a
escola atual e o Estado capitalista estão interessados numa Educação para a
autonomia?
A autonomia é uma conquista interior com reflexos no exterior e que ocorre
construtivamente ao longo da vida. Em condições ideais a criança torna-se
progressivamente mais autônoma à medida que cresce e, ao tronar-se mais
autônoma, vai adquirindo novas formas de pensar, julgar e agir.
A construção da autonomia deve ser fruto da existência de condições ideais
intra e extraescolar. Segundo Piaget, os adultos reforçam a heteronomia natural das
crianças quando usam recompensas e castigos e estimulam o desenvolvimento da
autonomia, quando interagem e partilham pontos de vista com as crianças.
Procurando atender o significado da educação percebemos que seu sentido
vem do fato de visar um determinado fim, de promover um tipo de realização
humana. Toda concepção de educação propõe um fim, um ideal a ser alcançado: a
autonomia do cidadão é vista como o ideal da realização do homem.
A autêntica educação, no entanto, visa o aprimoramento da pessoa em
relação a seu fim último e o bem das sociedades onde o homem é elemento
participativo e em cujas tarefas, uma vez adulto, terá de colaborar. A noção de
"aprimoramento da pessoa humana" vai ser mais ou menos constante embora
entendida de maneiras bem diversas.
A educação deve promover uma mudança na maneira de ser do educando.
Uma mudança nas atitudes e no comportamento. Não se pode considerar bem
sucedido um tipo de educação que desencadeie um novo tipo de pensar,
desvinculado de um novo tipo de agir. Os resultados do processo educativo vão
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promover uma conscientização da situação existencial envolvendo os aspectos
científico, político, social, econômico e outros.
A consciência crítica, um dos objetivos da educação, possibilita ao educando
decodificar as mensagens codificadas, discriminar de acordo com critérios as ideias
que se lhe apresentassem, as tradições e os conhecimentos científicos e, assim,
ultrapassar o conformismo, a acomodação, a submissão e a irracionalidade, para
atingir a coerência entre o pensar e o agir.
A falta de processos educativos contextualizados, dinâmicos e transversais
nesse setor podem ser explicados atitudes de irracionalismo, violência ou
passividade conformada em indivíduos que receberam uma educação formal.
A educação emancipatória, fruto da autoestima e da autonomia deve
promover a emancipação do ser construtor de sua consciência crítica que lhe
permita maior comunicação e diálogo entre os homens de diferentes classes e
posições sociais.
A comunicação verdadeira resulta da consciência crítica ao mesmo tempo em
que a propicia. Uma ação pedagógica entre a Escola e o Estado deverá possibilitar
essa comunicação aprimorando o nível de entendimento e estimulando a reflexão e
a autocrítica.
Os resultados da educação se manifestam não apenas no plano racional mas
na vivência de valores adotados. Viver a liberdade possibilitará um autocontrole e
resposta criativa diante dos desafios colocados pela realidade.
É hora de dar-se um basta aos sistemas de ensino que visam apenas
desenvolver os indivíduos do ponto de vista profissional, numa visão utilitarista da
educação impedindo o espírito da busca e de crítica, anulando o senso de
responsabilidade, já que não dão a possibilidade de opções, estimulando um tipo de
agir irracional e antissocial.
Para tanto precisamos para uma Educação Integral e transformadora da
presença forte das condições para resgate do professor. Para tanto, dois pilares
foram investigados nesta pesquisa: Autonomia e Autoestima diante de uma
educação livre e socialmente valorizada e consciente de suas responsabilidades
sociais.
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3 MARCO METODOLÓGICO

A pesquisa realizada utilizou-se dos princípios da pesquisa com abordagem
qualitativa. Neste tipo de pesquisa prevalece a investigação usando a compreensão
dos valores usados como indicadores.

3.1 Tipo de Pesquisa

As pesquisas com abordagem qualitativa assumem no contexto atual espaço
e dimensões grandiosas na literatura social, provocando na sociedade um olhar
diferente sob o meio em que vivem e as relações estabelecidas.
Os levantamentos sociais são importantes para a compreensão da história da
investigação qualitativa em educação, dada a sua relação imediata com os
problemas sociais e a sua posição particular a meio caminho entre a narrativa e o
estudo científico.
No contexto atual havia maior preocupação com a mensuração, quantificação
e predição, no entanto, as estratégias qualitativas como a investigação em primeira
mão, possibilita a utilização de documentos pessoais e a preocupação do
investigador de campo com o contexto social tornando-se menos relevantes para os
educadores as questões de fundo estatístico e quantitativo.
Nos escritos de Demo (2000, p. 128) ele diz que:
A pesquisa é vista como um diálogo crítico e criativo com a realidade,
culminando com a elaboração própria e com a capacidade de intervenção.
Em tese, pesquisa é a atitude de “aprender a aprender”, e, como tal, faz
parte de todo processo educativo e emancipatório.

Tal relato nos faz refletir a postura do profissional da educação como
pesquisador do século XXI, onde deixa a postura de mero reprodutor e transmissor
do conhecimento e ganha a conotação de pesquisador, para entender melhor os
dias atuais e atingir o objetivo da educação que visa a formação do cidadão crítico e
contextualizado.
Houve e ainda há espaços ocupados pelos psicólogos com a investigação
educacional decididamente experimentalistas. Verificaram-se alguns processos
investigativos que promoveram e fizeram avançar a investigação qualitativa em
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educação, principalmente baseados em desenvolvimento significativo dos métodos
qualitativos e de trabalho de campo, tanto a nível conceitual como metodológico.
Segundo Demo (1998, p. 90):
O conhecimento inovador, de ponta, está fugindo da universidade, porque
esta não sabe desconstruir-se, ou seja, inovar e educar a inovação. O
mercado fica apenas com a qualidade formal, enquanto a universidade
deveria agregar a qualidade política, sobretudo porque esta é o fim e a ética
do conhecimento.

Demo (1998) considera que os próprios procedimentos de trabalho de campo
tornaram-se objeto de estudo, à medida que os investigadores qualitativos se
tornaram mais introspectivos relativamente às questões metodológicas. Isto
possibilitou agregar novos valores políticos aos contexto investigado.

3.2 Método Hermenêutico

O método Hermenêutico fala dos autores sociais situada em seu contexto
para melhor ser compreendida. Tem como ponto de partida o interior da fala e o
ponto de chegada ao campo da especialidade histórica e totalizante que produz fala.
É a arte de descobrir nas estrelinhas para além das linhas, o contexto para além do
texto. Concretamente enfrenta os desafios do mistérios da comunicação humana
que nunca é só o que aparenta.
Segundo relatório da UNESCO (1983, p. 288):
Entretanto a ideia do ‘direito à Comunicação’ não recebeu ainda sua forma
definitiva, nem o seu conteúdo pleno. Longe de ser já - como parecem
desejar alguns - um princípio bem estabelecido, cujas consequências
lógicas poderiam ser deduzidas a partir de agora, ainda está na fase em
que as pessoas refletem sobre todas as suas implicações e continuam a
enriquecê-lo.

Através do referido discurso, pode-se deduzir que não é somente os mistérios
da comunicação humana responsáveis pela aprendizagem do indivíduo mas
também a relação que se estabelece com o outro e com o meio.
É considerado a alma da teoria, cuja orientação básica clara e coerente é
usada para atingir determinado fim. Sua metodologia preocupa-se em vivenciar os
seguintes aspectos:
a) caminho do pensamento e da prática exercida;
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b) discussão baseada na parte central da teoria;
c) o pensamento e a existência possibilita a construção da realidade.
Isto nos leva a entender que a metodologia hermenêutica se vale de
instrumentos utilizados pela ciência na sondagem da realidade, cujo conjunto de
procedimentos analisa problemas científicos a partir da interpretação e triangulação
com os fatos em análise.
Não se busca o consenso e nem o ponto de chegada no processo de
produção do conhecimento. O fato de que a ciência se constrói numa relação
dinâmica entre a razão e a prática, a experiência que surge na realidade concreta.
Tradicionalmente, entende-se que o objeto básico da hermenêutica é a
interpretação, pois interpretar tem a ver com decifrar sentidos, com buscar
compreendê-los. E, como os sentidos das coisas podem ser pensados de vários
modos diferentes, há muitas diversas maneiras de pensar a atividade interpretativa.

3.3 Técnica de Análise de Conteúdos
A análise de conteúdo3 tem por objetivo organizar e sumarizar os dados para
fornecerem as respostas ao problema proposto para investigação. Já a interpretação
busca o sentido mais amplo das respostas, com a ligação à outros conhecimentos
previamente obtidos. A despeito de sua variabilidade, é possível afirmar que em boa
parte das pesquisas sociais possibilitam a formação das categorias específicas a
partir das categorias principais optadas.
Referente à obra de Bardin (2009), apresentar uma exposição histórica, é
importante salientar:
Descrever a história da „análise de conteúdo‟ é essencialmente referenciar
as diligências que nos Estados Unidos marcaram o desenvolvimento de um
instrumento de análise de comunicações é seguir passo a passo o
crescimento quantitativo e a diversificação qualitativa dos estudos empíricos
apoiados na utilização de uma das técnicas classificadas sob a designação
genérica de análise de conteúdo; é observar a posteriori os
aperfeiçoamentos materiais e as aplicações abusivas de uma pratica que
funciona há mais de meio século. (BARDIN, 2009, p. 15).
3

Naturalmente haveria muitas formas de categorizar possíveis objetivos de pesquisas realizadas
utilizando análise de conteúdo. Entretanto historicamente estes têm sido definidos em seis categorias,
levando em consideração os aspectos intrínsecos da matéria prima desta análise, do contexto a que
as pesquisas se referem e das inferências pretendidas. Esta classificação se baseia numa definição
original de Laswell, em que este caracteriza a comunicação a partir de seis questões: 1) Quem fala?
2) Para dizer o que? 3) A quem? 4) De que modo? 5) Com que finalidade? 6) Com que
resultados? Utilizando esta definição podemos categorizar os objetivos da análise de conteúdo de
acordo com a orientação que toma em relação a estas seis questões.
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Portanto, cabe ao pesquisador praticar o conhecimento atestado pelo referido
autor, tornando significativo para a pesquisa os dados coletados.

3.4 Análise do instrumento de registro das entrevistas realizadas com os
professores da escola de séries finais, CEF - Centro de Ensino Fundamental 18
de Ceilândia/DF - Brasil: ICD (Instrumento de Coleta de Dados) 02/14

Os resultados a seguir significam a síntese das opiniões dos entrevistados,
reunindo os aspectos relevantes no âmbito da educação e suas relações com a
autonomia e autoestima dos professores da escola de séries finais, CEF - Centro de
Ensino Fundamental 18 de Ceilândia/DF-Brasil.
A fração indica a frequência da percepção optada pela amostra. Convém
destacar que cada indicador significa uma Categoria Principal - CP e o conjunto
percepções semelhantes formam as Categorias Específicas - CE para cada
principal.
As análises apresentadas na sequência discutem as categorias elencadas e
que estão colocadas no texto em itálico, mostrando as relações entre os dados
coletados e suas relações com o contexto da pesquisa.

3.4.1 ICD 02/14 - Entrevista com os professores - questões abertas / amostra: (48)
professores
Quadro 1 - ICD 02/14 parte 1
O que é Auto Estima?
1

Gostar de si acima de tudo. Ter amor próprio.
É a valorização e aceitação de si mesmo.É o indivíduo se sentir satisfeito consigo
2
mesmo, se gostar e se aceitar.
É o sentimento de ser capaz de reconhecer as próprias qualidades, adquirindo
3
confiança para superar suas dificuldades.
4 Não responderam.
TOTAL
Fonte: Pesquisadores

Frequência
4/48
16/48
11/48
17/48
48

Quadro 2 - ICD 02/14 parte 2
O que é Autonomia?
É a capacidade de ter iniciativa, ser independente para analisar e resolver
problemas, buscando recursos necessários para atingir seus objetivos.
2 É a capacidade de uma pessoa em tomar decisões, de forma independente e
com liberdade.Ter liberdade de escolha, para tomar decisões de realizar algo.
3 Não responderam.
TOTAL
Fonte: Pesquisadores
1

Frequência
14/48
17/48
17/48
48

15

MORAES, R. A.; PUNTEL, G. A autoestima no âmbito da educação e suas possíveis implicações na
construção da autonomia do professor. RGSN - Revista Gestão, Sustentabilidade e Negócios,
Porto Alegre, v. 5, n. 2, p. 4-22, out. 2017.

Quadro 3 - ICD 02/14 parte 3
O que é Educação?
É o conjunto de conhecimento entre o saber formativo, a valorização de
1 conceitos morais, éticos e acadêmicos em meio a família, sociedade e
instituições.
É o processo de formação ensino e aprendizagem, que é a base da construção,
2
onde o indivíduo adquire conhecimentos, informações e valores.
É o ato de ensinar, aprender e ter disciplina. É a formação com valores morais e
éticos, que limita e permite a pessoa agir e pensar de forma responsável com a
3
vida.É a aprendizagem diária, preparando e estimulando o indivíduo a
desenvolver uma postura crítica e autônoma diante da vida.
4 Não responderam.
TOTAL
Fonte: Pesquisadores

Frequência
11/48
8/48

12/48
17/48
48

Questão 1 - CP1 - Significado de Autoestima
CE 1.1 Gostar de si acima de tudo, e ter amor próprio; (4/48)
CE 1.2 É a valorização e aceitação de si mesmo. É o indivíduo se sentir
satisfeito consigo mesmo, se gostar e se aceitar; (16/48)
CE 1.3 É o sentimento de ser capaz de reconhecer as próprias qualidades,
adquirindo confiança para superar suas dificuldades; (11/48)
CE 1.4 Não responderam; (17/48)

Figura 1 - Mapa Conceitual Autoestima - ICD 02/14 Parte 1

Fonte: Pesquisadores

Em consonância com a pesquisa onde objetivou-se colher informações do
público alvo com vista a subsidiar o discurso e ir de encontro com as aspirações
evidenciadas através das respostas do público alvo (professores), onde foi
evidenciada principalmente a autoestima, como demonstra no organograma citado.
Para Hay (2001), quando se refere ao indivíduo amar a si mesmo, a autora
diz:
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Amar a nós mesmos parece simples, mas às vezes é muito difícil. Eu
gostaria de ensinar algumas maneiras que descobri para aprendermos a
nos amar melhor. E quero insistir carinhosamente para que vocês as
pratiquem sempre, porque as mudanças que elas podem proporcionar são
impressionantes. O amor é respeitoso, generoso, solidário e cheio de
compaixão. Quem ama a si mesmo entra em sintonia com o universo no
que ele tem de melhor, e tudo flui em sua vida. (HAY, 2001, p. 80).

Dada a importância das relações e dos fatores emocionais no processo
ensino-aprendizagem, conduz o interesse em observar a autoestima dos estudantes
no ambiente escolar, é interessante observar que a cada dia o indivíduo estáse
desvalorizando no quesito de se gostar, de perceber suas potencialidades,
contribuindo para a auto desvalorização enquanto pessoa e contribuindo para o
isolamento social.
Segundo Aragon e Diez (2004, p. 20): “A autoestima é o que pensamos de
nós, a forma pela qual nos avaliamos e aceitamos e os sentimentos que
experimentamos a esse respeito, bem como o modo com o qual nos comportamos
em relação a nós mesmos como resultado de tudo isso.”
Para os autores, a autoestima é a autoavaliação que o indivíduo faz de si
mesmo e que isso reflete diretamente em seu comportamento.
O autoconceito é fator decisivo para se viver bem e ser feliz, da maneira a
qual nos vemos através da nossa história de vida, define quem somos e até onde
queremos chegar.
Questão 2 - CP 2 - Significado de Autonomia
CE 2.1 É a capacidade de ter iniciativa, ser independente para analisar e
resolver problemas, buscando recursos necessários para atingir seus objetivos;
(14/48)
CE 2.2 É a capacidade de uma pessoa em tomar decisões, de forma
independente e com liberdade. Ter liberdade de escolha, para tomar decisões de
realizar algo; (17/48)
CE 2.3 Não responderam; (17/48)
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Figura 2 - Mapa Conceitual Autonomia- ICD 02/14 Parte 2

Fonte: Pesquisadores

Nos dias atuais, pressupõe uma certa autonomia na formação de
personalidades independentes e críticas, facilitando assim a convivência no sentido
de respeitar a opinião do outro e de saber se colocar, partindo de decisões que
determinam o que é bom para si e para todos.
Estudos avançados sobre os conceitos da educação, acabaram contribuindo
para uma valorização do desenvolvimento do afeto e da inteligência para um ensino
e aprendizagem dignos, estímulos que antes era tratado no campo da psicologia.
Para Bom Sucesso (2000, p. 103):
A sala de aula é espaço rico para o desenvolvimento da inteligência
intrapessoal.O professor pode contribuir, estimulando a reflexão sobre
posturas, atitudes e condutas, ajudando a identificar valores e crenças
indispensáveis ao comportamento ético, responsabilidade e respeito
necessários à vida em sociedade.

Para o autor a sala de aula é o lugar onde o educador tem papel importante
no desenvolvimento da postura do educando, contribuindo com estímulos em suas
atividades.
A afetividade colabora para que o educador desenvolva seu trabalho com
eficiência, e ao mesmo tempo o educando se sentir valorizado e adquirir certa
autonomia quando são aceitos com suas diferenças.
O educador deve observar o educando com um olhar de afetividade para que
o compreenda como ser que está em desenvolvimento.
Questão 3 - CP 3 - Significado de Educação
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CE 3.1 É o conjunto de conhecimento entre o saber formativo, a valorização
de conceitos morais, éticos e acadêmicos em meio a família, sociedade e
instituições; (11/48)
CE 3.2 É o processo de formação ensino e aprendizagem, que é a base da
construção, onde o indivíduo adquire conhecimentos, informações e valores; (8/48)
CP 3.3 É o ato de ensinar, aprender e ter disciplina. É a formação com
valores morais e éticos, que limita e permite a pessoa agir e pensar de forma
responsável com a vida. É a aprendizagem diária, preparando e estimulando o
indivíduo a desenvolver uma postura crítica e autônoma diante da vida; (12/48)
CP 3.4 Não responderam; (17/48)

Figura 3 - Mapa Conceitual Educação- ICD 02/14 Parte 3

Fonte: Pesquisadores

Quando se trata em definir Educação, nos deparamos com inúmeras
conotações.
Então, nos discursos de Freire (2005, p. 91), diz:
[...] o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se
solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser
transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar
ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de
ideais a serem consumidas pelos permutantes.

O indivíduo é passivo à aprendizagem, vive em uma sociedade onde o anseio
de todos é por dias melhores. Na educação informal, a aquisição de conhecimentos
é encarada de forma tradicional e conteúdos engessados sem contar com o papel
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do professor que as regras normativas, a prática tem que contemplar a
contextualização e Interdisciplinaridade. Então, cabe ao educadores promover uma
educação emancipadora onde o indivíduo é o principal agente transformador da
Sociedade.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa realizada abordou vários aspectos observados em uma instituição
pública de ensino CEF - Centro de Ensino Fundamental 18, séries finais, situada em
Ceilândia/DF-Brasil, onde foram presenciadas situações adversas do cotidiano em
que professores estressados, em desvio de função, ou que não conseguiam
trabalhar e acabavam perdendo o foco, sentiam-se desestimulados em suas práticas
educacionais.
Alguns comprometidos com a educação, com ideias inovadoras, outros
investem na profissão, para aprimorar conhecimentos transformando-o em saber
para colocá-los em prática. A redução da estima desse profissional ocorre pela falta
de apoio pedagógico. A insatisfação dos profissionais da educação é notória, ora
com a profissão, ora com salários, ora com falta de segurança, ora com número
excessivo de alunos em sala de aula, entre outros.
A dificuldade dos educandos a aprenderem os conteúdos consequentemente
contribui para defasagem e o fracasso escolar que se difunde com a falta de
afinidade dos professores com a profissão, e o comodismo da instituição CEF 18 de
Ceilândia/DF-Brasil, que continua alheia a necessidade de mudanças no processo
educacional.
Esta pesquisa teve como objetivo geral, analisar se ao recuperar a autoestima
docente, esta, constituir-se-ia em uma ferramenta efetiva para a construção do
processo de autonomia do professor.
Na visão de Freire a pedagogia crítico-libertadora constrói o ato de
conhecimento como pressuposto fundamental a cultura do educando, buscando não
solidificá-la mas que avance na leitura do mundo, compreendendo-se como sujeito
da história. É através da relação dialógica que se consolida a educação como
prática da liberdade.
As análises realizadas mostram que os desafios do educador dentro de um
sistema, onde a ausências de políticas que valorizem o ser humano constitui-se em
verdade inquestionável, aumentam os problemas sociais internos e externos.
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Entretanto deve-se levar em conta a importância dentro do contexto de ensino
e aprendizagem, principalmente pela organização institucional, pois, os aspectos
relevantes no âmbito da educação e suas relações com a Autonomia, visto que esta
é fundamental para a dignidade humana.
Com base nas pesquisas realizadas, pode-se afirmar que muito temos a
aprender no universo das relações e em se tratando da aprendizagem, fenômeno
complexo, o meio influencia o indivíduo para então, se faz necessário aprofundar as
temáticas abordadas na referida pesquisa para que se alcance o objetivo da mesma.
A autonomia deste profissional que se torna fundamental no resgate da
autoestima não só dele mas dos estudante e contribuindo assim para a conquista de
sua autonomia enquanto educador.
Mediante ao exposto considera-se a postura do professor como o principal
agente de todo o processo, pois, o mesmo além de conviver uma grande parte do
dia do estudante, é formador de opinião e os estudantes o considera como um
profissional que poderá ajudá-lo a progredir, mudar de vida e obter uma qualidade
de vida digna e também promovê-lo com sucesso ao mercado de trabalho.
Para o alcance dos objetivos propostos também se faz necessária maior
reflexão referente sua práxis, tipo de relação estabelecida entre os agentes do
processo, como sua formação, enfim elementos que possam resignificar tal prática e
principalmente que através da mesma se pode resgatar a autoestima tão necessária
para ambos no processo ensino e aprendizagem.
Finalizamos lembrando Freire: “Não basta saber ler que Eva viu a uva. É
preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem
trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho.”
Sendo assim, a prática do professor deve ser revista e remodelada a cada
instante, pois depende dele inicialmente a inserção do aluno e de si próprio na
correção dos caminhos atuais, usando ferramentas suficientes para que ele, o aluno
e a sociedade, tornem-se massa crítica em uma sociedade que necessita de visão
crítica,

reflexiva

e

holística,

atuantes

dentro

da

sociedade

em

contínua

transformação.
Ao finalizar é necessário lembrar que a Constituição Federal Brasileira
promulgada em 1988, que também ficou conhecida como a constituição cidadã no
seu artigo de nº 205 nos remete a importância da educação no processo
transformador da sociedade dizendo que: “A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
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visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.”
Desta forma prevê que em todos os níveis educacionais a educação é um
dever que o Estado, e sendo assim o Estado deve promover meios que possibilitem
a todos os brasileiros o direito a educação de qualidade.
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