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A auto-estima surge como uma auto avaliação que se insere num sentimento de valor pessoal que contribui 

para a construção identitária. Na infância, as reações das pessoas significativas influenciam a perceção do 

Eu, portanto as relações emergem como um marco importante desta faixa etária. 

A criança está inserida em vários macro sistemas de onde constrói a sua identidade. É através dos pais, 

amigos, colegas, professores que se estabelece uma relação onde cada um deixa uma impressão de si. 

Assim, há uma construção cognitiva, emocional e social que surge através da comparação e de onde surge o 

sentimento de auto valorização. Há assim uma dinâmica que evolui ao longo do ciclo de vida do indivíduo 

com uma multiplicidade de fatores. 

Segundo a Teoria de Casualidade Circular de Compas (1985, 1988), quando o julgamento do professor é 

negativo pode gerar na criança um fraco valor pessoal e levar à perda de confiança que se traduz em perda 

da confiança e na repercussão da auto-desvalorização. Sabemos que o estatuto escolar tem um papel 

essencial na criança pois é o seu papel principal nesta fase de abrangência e de descoberta e portanto, esta 

teoria urge de um significado importante para a construção da estima na criança. É desta conformidade de 

atitudes e comportamentos como aluno que permite a criança construir a sua identidade à volta de padrões 

adaptativos da sociedade. Um sentimento de mau estar perante uma crítica negativa, causará 

consequências na sua vida quotidiana e na perceção do Eu, a sensibilidade para este comportamento trará 

um sentimento de auto desvalorização que permite a criança julgar-se inferior e desenvolver estes 

sentimentos de reprovação independente do nível de resultados obtidos no futuro. 

Este artigo foca ainda o aspeto multidimensional da auto-estima e de como existe a progressão da 

representação do Eu desde o concreto para o abstrato (na primeira infância as crianças caracterizam-se 

essencialmente por características físicas e com a idade referem aspetos sociais e físicos). 

Relativamente à metodologia, este estudo realizou-se na Universidade de Toulose onde se procedeu a uma 

investigação na Escola Básica de Toulose, a população-alvo foram 180 crianças nos 5 primeiros níveis de 

escolaridade. Utilizaram-se entrevistas semi-estruturas e redacções temáticas.  

Os resultados foram processados via software Alceste que permitiu decompor o corpo de texto das 

entrevistas e redações e definir Unidades de Contexto divididas em vários domínios: social; cognitivo e físico 

e ainda estima. 

https://static.wixstatic.com/ugd/37ca86_5c2e1a710e7643cca30317b9e51abffe.pdf?dn=Ano1-Volume1-Artigo5.pdf
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A nível cognitivo foram incorporadas palavras que dizem respeito as atividades e aos objetos ligados à 

escola, a nível social faz-se referência aos pares e à noção de reagrupamento e socialização, a nível físico diz 

respeito às atividades desportivas e não desportivas e também à noção de performance. 

A distribuição da UC é bastante homogénea, no entanto, é de surpreender que as características 

físicas/desportivas sejam as mais referidas pelas crianças para a avaliação de si próprias. 

Surpreendentemente, a palavra “agradar” encontra-se inserida nesta classe. 

Através das redações temáticas, as principais palavras recuperadas na 3ªclasse fazem também referência a 

atividades desportivas, é por volta desta idade que se inicia o processo de descentralização do Eu da criança 

e estas começam a descrever outras características para o seu valor pessoal. 

Ainda se conclui, através do programa Alceste que os meninos e as crianças mais novas têm um nível de 

auto-estima superior. 

Portanto, a representação pessoal varia de acordo com a idade e com o género, mas, sem dúvida, fica 

patente neste artigo a importância do desporto para a auto-estima das crianças. 

Assim, urge refletir para esta temática, de facto todos nós sabemos a importância do desporto no nosso 

quotidiano: diminui risco de doenças cardiovasculares, doenças oncológicas e doenças do aparelho 

locomotor, sabemos também da importância do aumento da qualidade de vida no adulto com a prática 

desportiva. Mas estaremos tão cientes da importância do desporto como adaptação social nas crianças?  

Em Portugal existe o Programa Nacional para a Promoção de Atividade Física com implementação para o 

período de 2016-2019 para dar resposta à Estratégia Nacional para Promoção da Atividade Física, Saúde e 

Bem-estar em sintonia com o Plano Nacional de Saúde. Este programa tem como missão: “Generalizar o 

conceito de estilo de vida fisicamente ativo como sinal (vital) de saúde e bem-estar para todos, 

independentemente de condições de saúde, económicas, demográficas ou sociais, envolvendo os atores 

sociais relevantes em iniciativas centradas no cidadão e gerando cadeias integradas de valor, visando 

aumentar o interesse e a prática regular de atividade física, desportiva e não-desportiva, e a redução do 

tempo sedentário.” 

As metas para 2020 parecem possíveis mas o relatório de 2016/2017 deixa muito aquém das metas 

implementadas para a população portuguesa. A meta nas crianças seria 60 minutos de atividade física 

moderada a vigorosa por semana e apenas os meninos de 10/11 anos conseguem alcançar esta meta. Os 

restantes grupos etários e o sexo feminino ficam longe destes resultados.  

O que nos deixa a pensar: quais as consequências da falta de exercício físico nas crianças portuguesas no 

futuro? Através deste artigo estamos atentos para mais uma: a importância que terá na auto-estima e na 

adaptação social e psicológica do futuro destes indivíduos! 

Ver diapositivos aqui 
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