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Adolescência e Liberdade 
 

 

 

LIBERDADE                      
                  Cecília Meireles 

    “Deve existir nos homens um sentimento profundo que corresponde a essa palavra 

LIBERDADE, pois sobre ela se têm escrito poemas e hinos, a ela se tem até morrido com 
alegria e felicidade”. 
Diz-se que o homem nasceu livre, que a liberdade de cada um acaba onde começa a 
liberdade de outrem; que onde não há liberdade não há pátria; que a morte é preferível à 
falta de liberdade; que renunciar à liberdade é renunciar à própria condição humana; que 
a liberdade é o maior bem do mundo; que a liberdade é o oposto à fatalidade e à 

escravidão; nossas bisavós gritavam “Liberdade, Igualdade e Fraternidade!”. Nossos avós 

cantaram: “Ou ficar a Pátria livre ou morrer pelo Brasil!”; nossos pais pediam: “Liberdade! 

Liberdade! – abre as asas sobre nós”, e nós recordamos todos os dias que “o sol da 

liberdade em raios fúlgidos – brilhou no céu da Pátria…” – em certo instante. 

Somos, pois criaturas nutridas de liberdade há muito tempo, com disposições de cantá-la, 
amá-la, combater e certamente morrer por ela. 

Ser livre – como diria o famoso conselheiro… – é não ser escravo; é agir segundo a nossa 

cabeça e o nosso coração, mesmo tendo que partir esse coração e essa cabeça para 



encontrar um caminho… Enfim, ser livre é ser responsável, é repudiar a condição de 

autômato e de teleguiado – é proclamar o triunfo luminoso do espírito. 

sítio http://radiopoeta.wordpress.com/2007/10/12/liberdade-cecilia-meireles/    
 

   Faz parte da a adolescência fazer escolhas e correr riscos. Em contrapartida, para que o 

crescimento se dê de forma saudável, a adolescência requer dos adultos – escola e família – o 

compartilhamento de princípios que vão orientar as escolhas em qualquer situação, como também 

proteção. Vale a pena nos perguntarmos como estamos nesses dois aspectos. 

  A liberdade é o próprio fundamento do ser do homem. Ela está na raiz de seu comportamento, 

porque sempre temos de escolher. ” 

“A escolha transforma-se em ato. Escolho e faço alguma coisa. 

E todo ato tem consequências, resultados. Se fui eu que escolhi e eu que agi, devo ser responsável 

pela escolha e por aquilo que fiz. Em decorrência, também tenho responsabilidade sobre as 

consequências de minha ação. ” 

““Quando escolho que me torno humano, escolho não apenas a mim, mas a toda a humanidade.” 

Conhecer o que os alunos  pensam sobre questões que determinam o crescimento saudável e 

compartilhar com eles princípios que orientam as escolhas são estratégias que, sem dúvida, ajudam 

o adolescente a crescer. Estar próximo deles e protegê-los de riscos desnecessários são outros 

aspectos que, somados aos primeiros, podem garantir seu bem-estar. 

 

    

Atividades 

Conceitue: 
 Liberdade . 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Compreender e discutir o significado de ser livre em diferentes situações sociais.    
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

   

Elencar situações do cotidiano escolar em que liberdade e ética se fazem presentes. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

http://radiopoeta.wordpress.com/2007/10/12/liberdade-cecilia-meireles/%20%C2%A0
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P Pra você qual o significado da palavra respeito? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_ o que é respeito? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Muito mais que autoestima 
 

     A autoestima é um dos assuntos mais falados atualmente e infelizmente também um dos 

assuntos mais tratados com pouca profundidade.  

E não é à toa que grande parte das vezes associou essa palavra ao amor relacionado com 

nosso corpo, estética e até mesmo autoconfiança. Mas vai muito, além disso.  

A própria palavra tem muito a ensinar-nos: auto (relacionado à  si mesmo, qualquer 

palavra seguida dela faz referência a quem a diz) e estima (verbo que significa o ato de 

gostar/cuidar/desejar). Ou seja, o ato de desejar ou gostar de si mesmo. 

Somente através do significado da própria palavra conseguimos entender que a extensão 

é muito maior do que comumente encontramos. A palavra autoestima tem em si um 

significado muito amplo e importante, porque vai além de um conceito, na verdade ela é 

uma prática e pode se manifestar de maneira positiva ou negativa.  

Por isso muitas vezes escutamos os termos “baixa autoestima” e “alta autoestima”. 

Trabalhar com a Psicologia me dá uma noção mais apurada da realidade desse termo, mas 

pouco perceptível na vida cotidiana. E isso fica ainda mais claro quando escutamos o 

relato de algumas pessoas que associam a autoestima com algum resultado positivo.  

Por exemplo, quando se perde peso e se associa a autoestima com a nova forma corporal. 

Na verdade, a autoestima não é um resultado obtido e sim o processo pelo qual a pessoa 

passa. Quando tomamos decisões que dizem respeito ao cuidado consigo mesmo, 

estamos praticando a autoestima.  

E perceber as ações desse processo é importantíssimo para se conseguir manter os 

sentimentos positivos e benéficos.  

Por isso devemos entender o processo, saber identificar quais práticas foram positivas e 

quais foram negativas, quais sentimentos passaram a existir, e principalmente, ter a 

capacidade de nomear tudo isso.  

Por isso, a autoestima não pode ser considerada um estágio final acumulativo, onde cada 

conquista aumenta pontos positivos, e sim um caminho que agrega sentido à vida de cada 



um. Por isso, muitas dessas práticas são conhecidas como decisões de auto amor, que são 

capazes de aumentar a nossa percepção amorosa e cuidadosa a respeito de nós mesmos. 
A construção da autoestima 

Mas assim como a autoestima sofre distorções em seus significados, a maioria de nós 

também se sente desafiado ao se deparar com a necessidade de nomeação de alguns 

sentimentos. Entender a construção da autoestima passa pela nomeação dos sentimentos 

e sensações ao longo desse caminho.  

E eu utilizo aqui o termo construção propositalmente, podendo-se comparar à construção 

de uma casa, que passa por etapas importantes e insubstituíveis, desde a fundação até o 

acabamento.  

E que, muitas vezes sofre mudanças de rota ao longo do tempo. Construir o auto 

amor não é uma tarefa linear e premeditada.  

Autoestima e autoconhecimento 

Sabendo da necessária construção da autoestima devemos então enxergar a fundação da 

nossa casa como o autoconhecimento necessário para um início sólido.  

Exercer o autoconhecimento deve ser uma prática cotidiana, que pode estar presente nas 

mais corriqueiras atividades, mas que podem nos dizer muito sobre nós. Estar aberto a 

identificar nossas afinidades, nossos desgostos, necessidades, desejos, medos, sonhos, 

esperanças, é estar disposto a começar a traçar o caminho para se cuidar com amor. 

Podemos também pensar na autoestima como o caminho necessário para se atingir algum 

objetivo. Através do conhecimento de nós mesmos temos a possibilidade de escolha.  

E não existe nada mais individual e potente que nossas escolhas, através delas nos 

expressamos, nos empoderamos, e a partir disso, criamos. Tendo em mãos a chance de 

criar por meio de nossas escolhas o nosso caminho, fica muito mais fácil lidar com o amor 

próprio.  

Claro que, muitas vezes ainda não temos maturidade e conhecimento próprio necessários 

para se reconhecer os ganhos desse caminho e acabamos atrelando a autoestima ao 

objetivo alcançado.  

E tudo bem! Se essa é a consciência que se consegue ter no momento, até mesmo se 

orgulhar e se desfrutar de uma conquista solo é uma prática de autocuidado. Nem todas 

as partes do caminho ao longo da vida nos provocam orgulho ou nos mostram o nosso 

máximo, mas todas elas são essenciais para a construção do todo.  

Por isso retomo a importância de nomeação dos processos e de reconhecimento deles.  

É natural que em certos períodos tenhamos mais dificuldade em exercer um olhar 

amoroso a respeito de nós mesmos. E muito disso é refletido em nossas relações, já que 

por meio delas também temos a oportunidade de nos reconhecermos. Através do 

estabelecimento de vínculos saudáveis podemos nos afirmar em nossas potencialidades e 

fragilidades, e o outro nas relações tem o papel único de acolher ou não isso.  

Mesmo que em momentos de pouco olhar para si mesmo, as relações têm o poder de 

relembrar o nosso papel no mundo. 

https://blog.psicologiaviva.com.br/blog/resgatar-autoestima/
https://blog.psicologiaviva.com.br/blog/resgatar-autoestima/
https://blog.psicologiaviva.com.br/blog/autoconhecimento-e-desenvolvimento-pessoal/
https://blog.psicologiaviva.com.br/blog/superar-o-medo-exagerado/
https://blog.psicologiaviva.com.br/blog/padroes-e-repeticoes/


Temos a tendência a dar prioridade para grandes feitos, ou para ações que nos indiquem o 

externo, o mundo macro. E se seguirmos essa tendência realmente teremos grandes 

desafios a vencer.  
O que é importante para nós? 

Se basearmos nossa autoestima em padrões externos a nós, ou a expectativas sociais e 

culturais, iremos na contramão de nós mesmos. Construindo uma forte corrente rumo ao 

desgosto de si. Mas será que temos consciência do que é importante para nós e do que é 

importante para a maioria?  

É fato que ao longo da vida partimos em um movimento de tomar para nós as verdades 

que estavam em nosso meio. E, portanto, passamos a repetir esses padrões e exigências de 

maneira interna e impiedosa.  

Praticar o autoconhecimento se torna a proteção necessária para que tomemos decisões 

de respeito e cuidado com nossa construção pessoal, nem sempre esperando ter 

necessariamente uma autoestima “alta” para se estar bem. Mas sim a consciência de que 

os passos para a construção dela estão em nossas mãos e por menor que seja a ação 

praticada em direção a ela devemos reconhecê-la.  

 

 



Atividade  

  
1) Com o objetivo de trabalhar o conceito de Auto-estima e sua relação com uma vida 

saudável, os alunos deverão pesquisar em sites, livros, revistas e jornais  sobre a 
Auto-Estima. 

 

a) O que é Auto-estima? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

b) Quais as relações entre os termos auto-estima, autoconfiança, auto-aceitação e 
auto-imagem? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

c)O que pode prejudicar a auto-estima de uma pessoa? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

d) O que é baixa auto-estima e quais suas características? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

e) Como podemos melhorar a nossa auto-estima? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Solidariedade: Fazer o bem faz bem 

         São muitos os relatos de que, após uma ação generosa, as pessoas sentem-se aliviadas. 

Sentem um bem-estar geral e a autoestima melhorada. Fazer o bem nos deixa contentes e mais 

satisfeitos com nós mesmos e com a vida.  

        Praticar a solidariedade faz bem para a saúde física, mental e emocional. O trabalho 

voluntário é um bom exemplo de se praticar a solidariedade, pois ajuda os outros e trás grandes 

benefícios a saúde.  

      De acordo com a pesquisa, observou-se que os participantes tiveram um aumento da sensação 

de bem-estar após realizar ações filantrópicas. E, consequentemente, apresentaram uma redução 

em seus níveis de estresse e maior equilíbrio emocional. A sensação de calor no peito, energia 

renovada e sentimento eufórico, seguida por uma calma profunda, foram descrita por inúmeras 

pessoas depois de uma ação generosa. Além disso, o resultado mais curioso da pesquisa foi o 

relato dos entrevistados de que, após iniciar trabalhos voluntários, tiveram uma melhora e até 



desaparecimento de problemas como insônia, úlceras, dores de cabeça e nas costas, depressão, 

gripes e resfriados. 

Questões 

Após ler o texto e se necessário pesquisar sobre o assunto, realize com atenção as atividades a 

seguir:  

1) Solidariedade é uma palavra que faz toda a diferença no atual momento que estamos vivendo. 

Você concorda com essa afirmativa? Justifique sua resposta. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 2) No segundo parágrafo o texto aponta um exemplo de solidariedade, qual é ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

3) Este exemplo de solidariedade traz benefícios? Quais? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4) Você encontrou no texto:  9(nove) palavras/ expressões grifadas. Copia-as e dê seu significado. 

 1*____________________: 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

*2____________________: 

________________________________________________________________________________

*3____________________: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

*4____________________: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

* 5____________________: 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

* 6____________________: 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

* 7____________________: 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

* 8____________________: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

* 9____________________: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

5) Complete a frase: Praticar a solidariedade faz bem para a ________________, 

_______________ e ___________________.  

6) Observe o seguinte exemplo: Levando em consideração a condição financeira da pessoa, ela 

tem direito a solidariedade? Justifique. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

7) Quando praticamos a solidariedade temos o direito de receber dinheiro? Justifique. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

8) Diante da afirmativa: O trabalho voluntário é um bom exemplo de se praticar a solidariedade, 

pois ajudar os outros trás grandes benefícios a saúde. De acordo com o texto quais são esses 

benefícios? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



9)Compreender que a solidariedade não é um valor herdado, mas construído diariamente. 
Qual a diferença de solidariedade de caridade? 
 
Solidariedade:____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Caridade________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

 


