
 Começo este artigo sob uma avassaladora onda 
de baixa autoestima que acomete a nação brasileira. 
Sete a um foi um resultado no mínimo insólito e que 
nos deixou com uma sensação de irrealidade. De fato, 
aquilo não podia estar acontecendo. Sofremos uma 
acachapante derrota justamente no campo onde mais 
vibramos, onde mais colocamos nosso emocional e 
nos realizamos: o futebol, a paixão brasileira. Estamos 
magoados, aborrecidos, com nossa autoestima abalada. 
Mas até que ponto somos apenas o país do futebol? 
Onde mais podemos colocar nossa satisfação, nossa 
honra nacional? Tudo isso é campo fértil para uma boa 
reflexão.
 A autoestima é a apreciação que uma pessoa 
faz de si mesma em relação à sua autoconfiança e ao seu 
autorrespeito. Por meio dela podemos enfrentar desafios 
e defender nossos interesses. É formada ainda na infância 
e utiliza o tratamento que se dá à criança como peça 
chave, ou seja, se a criança for sempre oprimida em 
relação às suas atitudes, ela terá baixa autoestima, e se a 
criança for sempre apoiada em relação às suas atitudes, 
terá autoestima elevada. Guardadas as proporções, assim 
também acontece com o coletivo, com o povo, com a 
Nação.
 De forma geral, como foi construída e como é 
mantida a autoestima do brasileiro até os dias de hoje? 
Não somos sempre impulsionados a acreditar que 
somos “menores”? Não fomos eternamente ensinados 
a admirar e a invejar o exterior desenvolvido? Não 
somos convencidos de que não passamos de meros 
subdesenvolvidos? Mas é assim mesmo? Nossa alegria e 
nossa realização sempre têm que depender do futebol 
e do carnaval, principalmente? Queremos ser vitoriosos 
e nos enxergamos representados na seleção canarinho, 
mas fazemos aqui uma reflexão mais ampla sobre nossa 
autoestima e nossa autoimagem. 
 Segundo Marx, “a ideologia dominante em 
uma determinada sociedade seria também a ideologia 
da sua classe dominante”. Se você acredita que é um 
cidadão de segunda classe, como vai exigir serviços e 
infraestrutura de primeira classe? Assim, fica fácil deixar 
de fazê-lo! Se você não gosta de estudar e ler, como vai 
exigir uma educação de qualidade? Mas vejamos alguns 
indicadores que não são expostos todos os dias, como o 
são os negativos:
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do que o da Itália, com mais de 50 mil títulos novos 
a cada ano. Somos o único país do mundo onde se 
pode abastecer simultaneamente um carro com 
álcool, gasolina e gás. Tudo isso com tecnologia 
própria, nacional. Somos o primeiro país do mundo a 
desenvolver o biodiesel à base de mamona, novamente 
com tecnologia nacional. O Brasil é o único país 
do hemisfério sul que está participando do Projeto 
Genoma. A capacidade de produção do trabalhador 
brasileiro é três vezes maior do que a de trabalhadores 
de economias industrializadas, embora ameaçada pela 
China e outros concorrentes emergentes. Os dados 
são da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
Das empresas brasileiras, 6.890 possuem Certificado 
de Qualidade ISO 9000. É o maior número entre os 
países em desenvolvimento. No México, são apenas 
300 empresas e 265 na Argentina. E por que não falar 
que o Brasil é o país mais empreendedor do mundo 
e que mais de 70% dos brasileiros, pobres e ricos, 
dedicam considerável parte de seu tempo em trabalhos 
voluntários?
 Então, apesar da depreciação aos brasileiros, 
que está fortemente consolidada em suas crenças, e 
da deterioração da autoestima, o brasileiro consegue 
ser admirado por sua força de vontade, sua alegria, 
criatividade e inteligência. E, sinceramente, um povo 
assim tem que ter orgulho de suas tradições, de sua 
cultura. Temos que ter orgulho de ser brasileiros. A 
autoestima do povo brasileiro não pode baixar apenas 
porque uma meia dúzia de desonestos tenta enganá-lo 
miseravelmente nas eleições e na corrupção ou porque 
não venceu a Copa em casa. Não podemos ceder a 
clichês que querem fazer baixar nossa autoestima e 
nossa autoimagem. É preciso manter a lucidez, agir, 
atuar, transformar. Cobrar a punição dos culpados, 
resgatar o sonho e a esperança no cenário brasileiro, 
comemorar muitas outras vitórias que estão por aí. Não 
terá razão o Prêmio Nobel de Economia, professor James 
Heckman, quando diz que “o maior problema do Brasil é 
a baixa autoestima do brasileiro”? Será que melhorando 
nossa autoestima não seríamos capazes de fazer um país 
realmente melhor, com pessoas mais felizes, que torcem 
pelo sucesso ao invés do fracasso; que elogiam o certo 
ao invés de só criticar o erro e ajudam a encher a parte 
vazia do cálice? Pense nisso!
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