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RESUMO 
 

 

Navio, V. L. R. Resiliência: significados e usos do conceito por 

psicólogos na área da infância e adolescência. 2008. 185 f. 

Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Psicologia, 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008. 

 

Em sua prática profissional, os psicólogos vêm sendo convocados cada 

vez mais a lidar com crianças e adolescentes, principalmente, nas 

situações de risco social. Esse quadro abre possibilidades de atuação 

para os psicólogos que podem desenvolver práticas profissionais 

alinhadas à correção de comportamento e ao tratamento da diferença ou 

práticas que se baseiem num posicionamento crítico e se voltem para 

autonomia daqueles a quem fornece apoio social e suporte protetivo. 

Isto vai depender da forma como se posicionam e compreendem 

criticamente o seu modo de trabalho e o quanto suas intervenções, 

modos de relação e ações possam ser capazes de auxiliar seu público 

alvo. O tipo de entendimento que eles têm acerca da resiliência, pode 

ser revelador da maneira como estes psicólogos pensam sua prática. 

Tendo em vista este panorama, este estudo se propôs a investigar como 

a idéia de resiliência aparece no discurso dos psicólogos quando eles 

discorrem sobre sua prática, na intenção de promover uma reflexão mais 

profunda acerca do seu uso na área da infância e da adolescência. A 

pesquisa se enquadra, quanto à metodologia, a um estudo de caso de 

natureza qualitativa do tipo instrumental e de casos múltiplos.  Foram 



 

 

ix 

utilizadas entrevistas semi-estruturadas objetivando levantar questões 

sobre a prática com base na sua caracterização pelos psicólogos, 

identificar a presença da idéia de resiliência e a centralidade do conceito 

para essa prática. As entrevistas foram realizadas com seis psicólogos, 

escolhidos por intencionalidade, que trabalham em programas ou 

organizações que atendem crianças e adolescentes considerados em 

vulnerabilidade ao risco pessoal e social. As entrevistas tiveram como 

base um roteiro com questões sobre a prática profissional, quatro 

situações problema e questões sobre o conceito de resiliência. Os dados 

foram organizados e interpretados a partir das categorias e dimensões 

iniciais elaboradas com base no suporte teórico da pesquisa. O resultado 

deste estudo quanto à caracterização da prática pelos profissionais, 

permitiu levantar questões como: a adequação dos referenciais 

utilizados em trabalhos de caráter social; a preocupação com a formação 

dos psicólogos; o uso do trabalho com grupos sustentado em 

argumentos teóricos consistentes e nos aspectos socioculturais; o pedido 

dos profissionais por uma implementação de atividades em redes e 

interdisciplinares; a valorização de uma postura transgressiva do 

psicólogo sustentada nos laços afetivos; a necessidade de que o apoio de 

interação englobe uma verdadeira participação dos sujeitos. Quanto à 

compreensão da resiliência, pôde ser observado que todos os 

entrevistados têm uma forma de compreender ou uma idéia da 

resiliência, conhecendo ou não o conceito, sendo este, central para a 

prática em apenas um caso. Contudo, consideramos que estas 
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compreensões esbarram na própria dificuldade que a dinâmica complexa 

da resiliência e sua natureza multideterminada impõem a um 

entendimento mais consistente do fenômeno. Daí a proposta deste 

trabalho de pensar a resiliência não apenas como um conceito, mas 

como uma perspectiva que pode auxiliar na orientação da prática com 

crianças e adolescente em risco social, através de ações que sejam 

empreendidas para produzir alteridades e ampliar possibilidades.   

 

Palavras chave: resiliência; psicólogos; crianças e adolescentes; risco 

social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

xi 

ABSTRACT 

 

 
Navio, V. L. R. Resilience: meanings and uses of the concept by 

psychologists in the area of childhood and adolescence. 2008. 185 

f. Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Psicologia, 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008. 

 
In their professional practices, psychologists have been increasingly 

convoked to deal with children and adolescents, mainly, those who are 

involved in social risk situations. This frame shows possibilities for 

psychologists to develop professional practices aligned with the 

correction of behavior and the treatment of difference as well as 

practices based on a critical positioning and also related to the autonomy 

of those to whom they are supposed to provide social care and 

protective support. This will depend on the way psychologists take 

position and critically comprehend their performance in work and how 

much their interventions, forms of relationship and actions may be 

helpful to their public. The kind of understanding they have about 

resilience may be revealed of the manner such psychologists think of 

their practices. Taking this view into account, this study had the goal to 

investigate how resilience idea appears among psychologists’ discourses 

when they talk about their practice, so that we can promote a deeper 

reflection of its use in childhood and adolescence areas. Concerning the 

methodology, this research was designed in a qualitative format of an 



 

 

xii 

instrumental case study and multiple cases. Semi-structured interviews 

were made in order to raise psychologists’ arguments about practice 

based on their own way of describing it, then, identify the presence of 

the resilience idea and its centrality for such practice. The interviews 

were made with six psychologists, intentionally chosen by criteria of 

being working in programs or organizations that assist children and 

adolescents considered vulnerable to personal and social risks. 

Interviews were based on a script with questions about professional 

practice, four problem situations and questions about the resilience 

concept. Data were organized and interpreted from the categories and 

initial dimensions elaborated according to the research theoretical 

support. The result of this study related to the characterization of the 

practice by psychologists, allowed us to raise questions like: the 

adequacy of references used in works of social features; the concern 

about psychologists’ graduation; the use of group works supported in 

consistent theoretical arguments and sociocultural aspects; professional 

demands for implementation of interdisciplinary activities and also in the 

net model; valorization of a transgressor posture of the psychologists 

sustained by affective relationships. Concerning the understanding of 

resilience, it could be observed that all interviewed have a particular way 

of comprehending it or an idea about it, even if they know it or not, but 

in just one case its use was central for practice. However, we consider 

that these comprehensions collide with the difficulty that the complex 

dynamic of resilience and its multidetermined nature impose to a more 
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consistent understanding of the phenomenon. So, this study’s purpose is 

to think resilience not only as a concept, but like a perspective which can 

contribute to orient practices with children and adolescent at social risk, 

through actions that are undertaken to produce otherness and to extend 

possibilities. 

 

Key words: resilience; psychologists; children and adolescents; social 

risk. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No campo da Psicologia, o estudo da resiliência tem se desenvolvido 

ao longo dos últimos anos, entretanto, sua análise revela diferentes 

discursos (Yunes 2006) e categorias de estudos (Ungar, 2004a). 

Comumente referida à superação de crises e adversidades em 

indivíduos, grupos e organizações (Yunes & Szymanski, 2001), a 

resiliência é estudada sob diversos aspectos: os focos (indivíduo, 

família, grupos); as fases do ciclo vital (infância, adolescência, adultez, 

velhice); as contribuições dos elementos biológicos e dos fatores 

culturais; a partir de abordagens metodológicas diferentes (análise de 

história de vida, trabalhos quantitativos e qualitativos, discussão sobre 

metodologias); envolvendo discussões epistemológicas sobre o 

conceito e o construto; explorando pesquisas empíricas (sobre 

intervenções e projetos possíveis; estudos de populações em condições 

adversas); a partir de teorias, conceitos e construtos relacionados (a 

adaptação, o coping, as competências; risco; vulnerabilidade); e ainda 

a abordagem tem sido chamada recentemente de psicologia positiva. 

Apesar da definição de resiliência enquanto superação de crises e 

adversidades ser recorrente, ela não representa um consenso se 

consideramos a ampla gama de estudos que lhe são consagrados. 

Mesmo uma análise superficial dessa área de estudos permite 

considerar resiliência como conceito polissêmico resultando, suas 

muitas nuances, em diferenças nos diversos modos de empregá-la.  
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Esta multiplicidade de significados pode ser identificada também nos 

estudos da Psicologia do Desenvolvimento, que envolvem a resiliência 

de crianças e adolescentes, principalmente, nas denominadas situações 

de risco social. 

Em sua prática profissional, os psicólogos vêm sendo convocados 

cada vez mais a lidar com essas populações. Este fato recente na 

história da profissão abre novos campos de atuação especialmente em 

projetos e instituições da área social que podem tanto favorecer 

processos resilienciais, como colaborar para a estigmatização, 

normalização e correção desses segmentos. 

Isso vai depender da forma como esses profissionais se posicionam 

e compreendem suas tarefas e o quanto suas intervenções, seus 

modos de relação e suas ações são capazes de auxiliar seu público 

alvo. Isto implica também o tipo de entendimento que eles têm acerca 

do que seja a resiliência, que pode ser revelador da maneira como os 

psicólogos envolvidos na área social pensam sua prática profissional. 

Este estudo se propôs a investigar de que modo a idéia de 

resiliência aparece no discurso dos psicólogos quando eles discorrem 

sobre sua prática, na intenção de promover uma reflexão mais 

profunda acerca do seu uso na área da infância e da adolescência. 

Além disso, pretende analisar como certos modos interpretativos de 

resiliência e de compreensão das práticas profissionais podem estar 

alinhados a discursos de correção do comportamento considerado 

desviante ou que são críticos e voltados para autonomia daqueles a 
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quem as intervenções visam a fornecer apoio social e suporte 

protetivo. 

Este estudo se justifica em termos teóricos na medida em que foram 

encontrados, na literatura pesquisada, poucos trabalhos que 

investigaram os significados atribuídos à resiliência. Dois deles 

envolveram profissionais da saúde, trabalhadores do serviço social e 

educadores (Yunes, 2003b, 2007; Yunes, Mendes & Albuquerque, 

2004), e apenas um descreve a participação de psicólogos (Assis, 

Avanci, Pesce & Deslandes, 2006). 

Os significados atribuídos à resiliência foram explorados e 

interpretados tanto a partir de categorias construídas com base na 

exploração do material coletado em entrevistas, como em pré-

categorias elaboradas a partir da literatura pesquisada sobre o tema. O 

intuito foi o de relacionar a sistematização teórica sobre a resiliência 

com a discussão sobre a atuação do psicólogo em trabalhos de caráter 

social. 

A proposta deste trabalho permite localizá-lo no campo da pesquisa 

sobre resiliência numa perspectiva ainda em construção, que apresenta 

o discurso de pessoas que trabalham diretamente com crianças e 

adolescentes (Martineau, 1999 citado por Yunes, 2003a) e de uma 

perspectiva crítica de pesquisa que problematiza as dificuldades da 

resiliência como conceito (Yunes, 2006). 

Outra forma de localização é mostrada na Figura 1, por meio de um 

mapa que representa o campo de estudo da resiliência, com retângulos 
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que indicam diversos aspectos nas pesquisas sobre o tema.  As setas 

mostram quais aspectos deste campo possuem trabalhos que estão 

mais relacionados a este estudo, indicado no centro do mapa. As setas 

mais grossas representam os aspectos que mais colaboraram com o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 

Figura 1: Relações da dissertação com o campo da pesquisa sobre resiliência 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas da 
resiliência 

Estudos epidemiológic os  
e saúde pública  

Psicologia clínica  e 
psicanálise  

Trauma, a busos, 
maltrato e 
violência  
 

Resiliência no 
contexto 
organizacional  

Proteção,  
vulnerabilidade e 
risco  

Resiliência como 
disposição/traço 
 

Aspecto s biológicos  
e psicopatologia  

Populações desfavorecidas  
e crianças/adolescentes  
nas ruas  

Adaptação, coping, 
competências e 
empoderamento  

SIGNIFICADOS 
ATRIBUÍDOS À 

RESILIÊNCIA POR 
PSICÓLOGOS 

Fases do ciclo vital 

História de vida, 
relatos e  narrativas   Psicologia Positiva  

Família e grupos  

Aspectos metodológicos 
e a discussão sobre o 
conceito e o construto  

Educação  e 
psicologia 
escolar  Estudos culturais  e 

etnográficos 

Estudos ecológicos  
 

Trabalhos comunitários,   
serviço social, instituições 
e programas sociais  



 

 

21 

CAPÍTULO I 

PENSANDO A RESILIÊNCIA 

 

A proposta deste estudo de investigar de que modo a idéia de 

resiliência que os psicólogos têm aparece na forma como eles 

concebem suas práticas impõe a necessidade de revisão e discussão da 

teoria e da pesquisa na área no que diz respeito aos seguintes 

aspectos: 1) o campo de pesquisa e o status da resiliência como 

conceito e construto psicológico e 2) a prática profissional dos 

psicólogos junto a crianças e/ou adolescentes considerados em 

situação de risco social. 

 

1.1 - O termo: significado, origem e presença na atualidade 

 

Para tratar da resiliência a enciclopédia eletrônica L'Encyclopédie de 

L'Agora, traz um texto que ilustra bem o questionamento que a 

polissemia e a multiplicidade de usos do termo provoca em quem tenta 

entendê-lo: “Obscuridade ou arco íris de sentidos?” (Collin, 2004). 

Parodiando a pergunta, talvez estejamos diante de um obscuro arco-

íris de sentidos.  

O termo resiliência surge como conceito na metalurgia (Collin, 2004) 

e depois passa a ser utilizada pela Física e a Engenharia (Yunes, 2001, 

2003a), e diz respeito ou à resistência ao choque ou à capacidade dos 
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materiais de retornarem à forma original após tensão ou compressão, 

ou seja, de sofrer deformação elástica (não permanente) com 

devolução da energia.  

Quanto à etimologia existem duas raízes: do inglês resilience, 

elasticidade e capacidade rápida de recuperação; e do latim resilíre, 

saltar para trás, voltar, ser impelido, relançado, retirar-se, recuar, 

dobrar-se, encolher-se, diminuir-se, rebentar, romper (Houaiss, 2005). 

Assim, é desta base original de significação, que relaciona a 

resiliência às noções de resistência, elasticidade, retorno, salto, 

rompimento, que foram se desenvolvendo historicamente novos usos, 

novas apropriações e novos sentidos para o termo, elaborados tanto 

por disciplinas científicas quanto pelo senso comum.  

Por exemplo, na informática, fala-se da resiliência como a 

capacidade do sistema computacional funcionar apesar das falhas de 

algum elemento (Collin, 2004); nas ciências relativas ao meio 

ambiente, a resiliência ecológica é definida como a magnitude de 

perturbação que um sistema pode absorver sem alterar seus domínios 

de estabilidade (Gunderson, 2000); em ciências econômicas, a 

capacidade da economia de uma sociedade resistir e se manter em um 

ambiente turbulento é chamada de resiliência (Paquet, 1999); nos 

estudos organizacionais, a resiliência tem como essência cinco 

características, quais sejam flexibilidade, foco, organização, 

positividade e pró-ação (Moeller, 2002); na educação, ela pode ser 

entendida como a probabilidade aumentada de sucesso na escola e em 
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outras realizações apesar das adversidades (Waxman, Gray, & Padrón,  

2003).  

Encontramos ainda outros exemplos, como no domínio da saúde 

pública, em que a resiliência aparece como contraponto ao conceito de 

vulnerabilidade, em que certa porcentagem de indivíduos expostos a 

situações de risco saem delas, “dão certo” (Tomkiewicz, 2001), e na 

própria psicologia, em que o termo vem sendo reapropriado e utilizado 

com diversas acepções, como veremos em seções posteriores deste 

trabalho. 

No uso comum, dicionários registram os sentidos figurados de 

resiliência como a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar 

à má sorte ou às mudanças (Houaiss, 2005) e da resistência ao choque 

(A. Ferreira, 1999). O vocábulo também aparece nos meios de 

comunicação (tv, internet e jornais), não só no Brasil, como na Europa, 

nos Estados Unidos e no Canadá, principalmente no sentido de 

resistência, flexibilidade ou adaptação bem sucedida (Helvécia, 2004; 

Aguilar, 2003; Yunes, 2003a).  

Desta maneira, o termo resiliência foi sendo reapropriado, 

ressignificado e abordado por diversos campos de saber, por diversas 

disciplinas científicas e pelo senso comum, resultando num 

aproveitamento e interpretação diferentes a partir das noções originais 

de resistência, elasticidade, retorno, salto, rompimento. Não há uma 

definição consensual, nem fronteira disciplinar rígida, mas uma 

variabilidade de sentidos que torna comum as lacunas de coerência 
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conceitual nas diversas produções sobre esse tema. Esta abundância 

de modos de apropriação revela a necessidade de se analisar o 

contexto (qual é a disciplina ou campo do saber, por exemplo) da 

utilização do termo resiliência para, a partir daí identificar qual sua 

conotação e de que modo ele está sendo empregado. 

A noção de repertório interpretativo que diz respeito, segundo Spink 

(2001, p.1278), às produções culturais, ao conjunto de termos, 

conceitos, lugares-comuns e figuras de linguagem utilizados para falar 

de um fenômeno específico, torna-se importante ao se discutir a 

questão da ressignificação. Isto porque, cada modo de apropriação se 

insere numa prática discursiva e no repertório interpretativo específico 

de uma dada sociedade, grupo e/ou disciplina científica em um 

momento histórico particular. Cada prática discursiva tem como base 

crenças, ideologias ou interesses implícitos (Morin, 1998, p.25), que 

dão especificidade a um domínio de saber. Cada domínio de saber ou 

disciplina possui “o verdadeiro” do seu discurso (Foucault, 1996, p. 

35). Daí a importância, ao se estudar sobre resiliência, da observância 

e da reflexão quanto ao tipo de referencial, de repertório interpretativo, 

de interesse, de crença e de posicionamento envolvidos no modo de 

uso em causa, para que não se veja apenas a “obscuridade do arco-íris 

de sentidos”. 
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1.2 – Resiliência como conceito, construto e noção dentro do 

campo da Psicologia 

 

Segundo Yunes (2003a, p.76), o termo resiliência como um conceito 

é relativamente novo dentro dos estudos da Psicologia e é 

freqüentemente referido ao fenômeno dos “processos de superação de 

crises e adversidades em indivíduos, grupos e organizações”.   

Entretanto, de que modo estas construções lógicas e 

desenvolvimentos teóricos referentes à resiliência no campo da 

Psicologia permitem considerá-la, por exemplo, um conceito, um 

construto ou uma noção? 

Para tentar discutir esta questão será realizada, num primeiro 

momento, uma exploração das semelhanças e diferenças entre 

conceito, construto, termo teórico e noção. Num segundo momento, 

serão apresentadas diferenças conceituais entre definição, termo, 

concepção e idéia.   

 

1.2.1 - Conceito, construto, termo teórico e noção 

 

A ciência, para estudar determinados aspectos da realidade, 

necessita desenvolver um sistema abstrato de pensamento, 

produzindo, para isso, suas próprias unidades de significação (como 

conceitos, construtos, termos teóricos e noções), ou seja, todo um 

conjunto de construções lógicas que darão origem a um sistema teórico 
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e conceitual específico a um determinado campo de estudo (Lakatos & 

Marconi, 1986; Minayo, 1992). 

Apesar de muitas vezes aparecerem como sinônimos em diferentes 

estudos científicos e em discussões epistemológicas, diferenças podem 

ser estabelecidas entre conceito, construto, termo teórico e noção. 

Para Lakatos e Marconi (1986, p.102), a diferença seria o nível de 

abstração, em que a construção menos abstrata é o conceito, seguido 

do construto e depois do termo teórico, num contínuo que vai da 

enumeração dos detalhes perceptíveis de um fenômeno ou objeto 

(conceito) até as construções mais abstratas associadas ao sentido de 

uma teoria específica (termo teórico).  

O termo teórico consiste em relações entre construtos e conceitos, 

aglutinando, em si, os aspectos de uma definição mais complexa e 

suficientemente ampla. Ele possui um significado sistêmico, exigindo 

um contexto de sentenças de uma teoria como um todo para se obter 

dele sua significação (Kaplan, 1975; Sellitto & Ribeiro, 2004). Como 

exemplo, podemos citar o termo teórico superego. 

O conceito expressa uma abstração, uma construção lógica, 

estabelecida de acordo com um sistema de referência, formando um 

caso geral a partir de um conjunto de casos particulares aparentados 

por suas características essenciais (Laville, C. & Dione, 1999). Segundo 

Cabral e Nick (1979), um conceito requer duas qualidade básicas: 

abstração (que isola a propriedade) e generalização (reconhece que a 

propriedade pode ser atribuída a vários objetos). 



 

 

27 

O construto é uma abstração, um tipo de conceito, deliberadamente 

inventado e adotado com um propósito científico, integrado em um 

esquema teórico com outros conceitos e/ou construtos que ajudam a 

defini-lo (Kerlinger, 1979; Köche, 1992; Apolinário 2004). Além disso, 

os construtos ou construções (Abbagnano, 2000) não podem ser 

facilmente ligados às entidades que representam, não podendo ser 

observados diretamente nestas entidades, mas inferidos e ou 

deduzidos de um nexo teórico e com a ajuda de fatos observáveis 

(Dorsch, 2001). Como exemplo, podemos citar o construto 

aprendizagem. 

Já no caso da noção, esta corresponderia aos elementos de uma 

teoria ainda não claros o suficiente, de um caráter parcial e provisório, 

mas que são utilizados como imagens na explicação do real sem 

garantir a permanência exclusiva de um princípio conceitual. O termo 

representaria a expressão do caminho do pensamento na construção 

do conhecimento, um pré-conhecimento delineando-se numa noção 

prévia (Minayo, 1992; W. Garcia, 2007). Outra opinião sobre noção, no 

mínimo polêmica, é a de Doron e Parot (1998) quando a diferenciam 

do conceito no sentido estrito: 

 

O uso da língua é indispensável a partir de um certo grau de elaboração do 

pensamento, leva a distinguir nitidamente o conceito no sentido forte e a noção. É 

raro, com efeito, que os termos de uma língua, no seu emprego comum, sejam 

realmente definidos pela apresentação de uma lista bem definida e fechada de 

propriedades, como são, por exemplo, os conceitos científicos.... Essa distinção 
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não é isenta de conseqüências em relação aos raciocínios, os mais rigorosos, dos 

quais não podem ser elaborados senão sobre conceitos. Pode-se mesmo 

considerar que uma das diferenças essenciais entre as ciências ditas pesadas e as 

ciências humanas resulta do fato de que as primeiras se servem de conceitos, e as 

segundas, de noções. (p.163) 

 
 

1.2.2 - Definição, termo, concepção e idéia  

 

Outra discussão importante envolve questões sobre diferenças 

conceituais referentes a determinados termos como definição, 

concepção e idéia. Antes de apresentá-las, cabe explorar o próprio 

entendimento do que seja um termo. 

O termo é uma designação verbal que corresponde a um conceito 

em uma linguagem de especialidade. Ele é um signo lingüístico que 

difere da palavra, unidade da língua geral, por ser qualificado no 

interior do discurso de um domínio de especialidade, sendo então, uma 

palavra contextualizada num discurso que proporciona referentes de 

interpretação (Lara, 2004). 

Já as definições têm por finalidade enunciar ou descrever o que se 

aceita como significado de um termo já em uso ou atribuir um 

significado especial a um dado termo (Köche, 1992). Ou seja, uma 

definição é um enunciado que descreve um conceito permitindo 

diferenciá-lo de outros conceitos associados, sendo uma forma de 

especificação de significado (Kaplan, 1975; Lara, 2004). 
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No que diz respeito à concepção, ela é uma construção individual, 

tal como tomado em um uso particular, ela pertence a alguém (Kaplan, 

1975). Como afirmam Abbagnano (2000), Rossi e Batista (2006), 

conceber denota a forma particular, um modo pessoal de perceber, de 

apreender, de entender ou compreender algo. 

No caso do termo idéia, existem dois significados fundamentais 

construídos ao longo da história do pensamento, a saber: como a única 

espécie perceptível numa multiplicidade de objetos; e como um 

pensamento humano qualquer, isto é, como representação em geral 

(Abbagnano, 2000). Fora estes significados fundamentais, para os 

propósitos desta discussão, a idéia vai ser considerada no sentido de 

uma unidade de pensamento ou linguagem, como unidades de 

conhecimento (Pessoa Jr., 2004). As idéias consistiriam em formas 

mais ou menos estáveis de falar sobre determinados eventos - 

abrangendo concepções, noções, conceitos, crenças, atitudes, teorias - 

engendradas pela confluência de práticas discursivas em um 

determinado contexto (Menegon, 2003). Como exemplo, podemos citar 

a idéia psicológica do self. 
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1.2.3 - Podemos considerar a resiliência como uma 

noção, uma idéia, um conceito ou um construto 

psicológico? 

 

Neste trabalho, a resiliência é entendida, simultaneamente, como 

apresentando características de mais de um dos elementos de 

significação apresentadas anteriormente. 

Isto porque, enquanto conceito ela utiliza termos e definições que 

expressam uma abstração, formada mediante a generalização de 

observações particulares, como por exemplo, a idéia geral de ser um 

fenômeno da superação de adversidades.  

Já enquanto construto constitui-se numa categoria hipotética 

integrada em um marco teórico, inventada com um propósito científico 

e que representa entidades, fatos ou processos cuja existência só pode 

ser deduzida de suas causas pressupostas, conseqüências ou 

manifestações (Silva, 1986). 

Como noção, o estudo da resiliência apresenta elementos teóricos 

ainda não claros o suficiente, de caráter parcial e provisório, sem 

garantias da permanência exclusiva de um princípio conceitual. 

Além disso tudo, a resiliência também poderia ser considerada uma 

idéia psicológica, pois representa uma unidade de conhecimento mais 

ampla, uma forma mais ou menos estável e sistematizada de se falar 

sobre determinados eventos dentro da investigação da ciência 
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psicológica, abrangendo para isso concepções, noções, conceitos, 

crenças, atitudes, teorias (figura 2). 

Apesar de demarcada esta amplitude do status conceitual da 

resiliência, na seqüência deste trabalho, será privilegiada a dimensão 

da resiliência como idéia, conceito e construto. 

Neste sentido, Luthar, Cicchetti e Becker (2000) comentam que 

críticas vêm sendo feitas à ambigüidade do construto e das definições, 

à heterogeneidade nos riscos experienciados e competências 

encontradas nos indivíduos considerados resilientes, à instabilidade do 

fenômeno da resiliência e, por fim, à utilidade de resiliência como 

construto.  

     Figura 2: Status da resiliência 
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Já Yunes (2003a, p.76) se refere à divisão dentro da comunidade 

científica entre aqueles que reconhecem a resiliência como um 

fenômeno do desenvolvimento humano e os que criticam seu estatuto 

científico metodológico como conceito e construto, recomendando 

cautela na utilização do termo. Dell’Aglio (2005) comenta outra divisor 

entre estudiosos que vêem a resiliência como uma característica 

especial de alguns indivíduos e outros que a tratam como um 

fenômeno presente em qualquer ser humano. 

Assim, diversos problemas levam a que muitos questionem a 

utilidade do conceito/construto de resiliência e o valor da pesquisa 

realizada sobre este tema (Ungar, 2004a; Roosa, 2000). Como 

exemplos podemos listar: a ambigüidade do conceito e do construto; 

as divergências e variabilidade conceitual no campo (variabilidade das 

definições constitutivas); a crítica ao comprometimento ideológico do 

conceito; a sua heterogeneidade e complexidade causal; as 

dificuldades metodológicas e de definição operacional (medidas e 

amostras, por exemplo) utilizadas para estudar o fenômeno.  

 

1.3 - Resiliência como conceito e construto da Psicologia: modos 

de defini-la e seus significados  

 

Como já dissemos, o conceito de resiliência surgido no âmbito da 

metalurgia (Collin, 2004) e aproveitado pela Física e pela Engenharia 

(Yunes, 2001, 2003a), foi sendo reapropriado, ressignificado e 
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abordado por outros campos de saber e por diferentes disciplinas 

científicas, como foi o caso da Psicologia. 

A sistematização científica do conceito aconteceu, principalmente, 

em dois períodos do século passado (Vanistendael, 2003). 

Inicialmente, com Emmy Werner e Ruth Smith nos anos sessenta, nos 

Estados Unidos, e depois no princípio da década de setenta, na 

Inglaterra, com os trabalhos de Michael Rutter. 

O primeiro momento se deu com o estudo longitudinal de Werner e 

Smith iniciado com 698 crianças no Havaí, que visou a avaliar os 

efeitos cumulativos de determinados fatores de risco até a faixa de 

idade de 40 anos (Werner, 1989). Neste estudo realizado no domínio 

da saúde pública (Tomkiewicz, 2001), as crianças que não 

apresentavam ou desenvolveram problemas de aprendizagem ou de 

comportamento foram denominadas de resilientes (Poletto & Koller, 

2006).  

Já o segundo momento, foi com os trabalhos de Michael Rutter 

acerca das diferenças entre meninos e meninas que viviam em lares 

desfeitos por conflitos, no que se refere aos efeitos destes contextos e 

seus estressores na probabilidade da ocorrência de conseqüências 

positivas e negativas no desenvolvimento (Poletto & Koller, 2006).  

Atualmente, o campo de pesquisa sobre a resiliência na Psicologia 

se expandiu bastante principalmente após 1990 (Junqueira & 

Deslandes, 2003; Libório, Castro & Coêlho, 2006), revelando diferentes 

discursos (Yunes, 2006) e categorias de estudos (Ungar, 2004a). 
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Nestes diferentes tipos de estudos existe um grande número de 

aspectos abordados e também de acepções sobre a resiliência, que 

extrapolam o significado do conceito/construto como superação de 

crises e adversidades (Junqueira & Deslandes, 2003; Yunes, 2003a; 

Cyrulnik, 2005). Estes significados diferenciados geralmente são 

construídos com base em uma rede flexível e vasta de conhecimentos 

articulados, ou seja, por uma série de outros conceitos (Teixeira, 2006) 

que são escolhidos pelos pesquisadores dentro de uma série de 

possibilidades do campo semântico das teorias relacionadas ao tema 

(Luria, 1987). É importante ressaltar que, nestas escolhas, estão 

envolvidas as subjetividades dos pesquisadores, com suas preferências 

ideológicas, suas visões de mundo, suas posições teóricas e seus 

quadros de referência (Valsiner, 2006). 

Assim, o conceito/construto resiliência, possui uma característica 

importante dos conceitos/construtos científicos: uma natureza 

relacional acentuada (Pozo, 1998), caracterizando-se por certa posição 

relativamente aos outros conceitos, isto é, um lugar num sistema 

hierarquizado de conceitos (Vygotsky, 1989). Nesta direção, Masten e 

Obradović (2006) consideram a resiliência um amplo guarda chuva 

conceitual, uma complexa família de conceitos, que cobre muitos 

termos relacionados a padrões positivos de adaptação em contexto de 

adversidades.  

Então, baseado na visão do conceito/construto da resiliência como 

inserido numa rede semântica e a partir da revisão da literatura 
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realizada neste trabalho, selecionamos as idéias mais encontradas para 

caracterizar as formas existentes de se compreender a resiliência. 

Estas idéias, que implicam conceitos, noções e valores aparecem 

representadas na figura 3 e serão descritas nos itens seguintes. 

 

 

Figura 3: Campo semântico de idéias relacionadas à resiliência 
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1.3.1 - As idéias de traço pessoal, de invulnerabilidade, 

de invencibilidade e de resistência intrínseca 

 

A resiliência pode ser compreendida como traço pessoal, como uma 

característica própria do indivíduo que lida melhor com as adversidades 

a que foi ou está sendo submetido. Como exemplo, temos os seguintes 

pontos de vista da resiliência: um tipo de força interna aos indivíduos, 

como “uma qualidade tipo-traço” que é desenvolvida no lidar com as 

adversidades (Wolin, 2003, p. 18); ou como um traço de personalidade 

relativamente estável caracterizado pela habilidade de dar a volta por 

cima diante da experiência negativa e pela adaptação flexível em face 

às demandas da vida em constante mudança (Fredrickson, Tugade, 

Waugh & Larkin, 2003). 

Segundo Luthar et al. (2000), a conceitualização da resiliência como 

traço pessoal deriva da influente literatura ligada ao conceito de 

resiliência do ego (ego-resiliency) que se refere a uma característica 

pessoal do indivíduo. Masten (1994) citado por Luthar et al. (2000) 

inclusive recomenda evitar o uso do termo resiliency devido a sua 

conotação de atributo pessoal. 

Esta visão da resiliência como um atributo fixo do indivíduo, que não 

muda com as circunstâncias, é bastante criticada na literatura (Rutter 

1987; 1999; 2006; Luthar et al, 2000; Walsh, 2002; Masten & Powell, 

2003; Fergus & Zimmerman, 2005; Koller & Lisboa, 2007), 

principalmente, pela valorização da idéia de processo (a ser explorada 
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no próximo tópico). Apesar de concordarmos com estas críticas, cabe 

ressaltar que muitas vezes elas se resumem a evidenciar as diferenças 

e as vantagens entre as idéias de traço e de processo, o que não 

garante que se produzam definições ditas mais processuais e menos 

individualizantes acerca da resiliência. Faz-se necessário, assim, avaliar 

cuidadosamente o pensamento acerca da resiliência presente nos 

trabalhos sobre o tema para identificar se as concepções de fato 

excluem a idéia de atributo pessoal.   

Ligados a esta visão da resiliência como traço pessoal, estão as 

idéias de invulnerabilidade, invencibilidade e resistência intrínseca.  

A invulnerabilidade foi um dos termos precursores da resiliência, 

criado pelos psiquiatras Koupernik e Anthony na década de 70 do 

século passado (Dyer & McGuinness, 1996; Tomkiewicz, 2001), através 

dos seus conceitos de “crianças invulneráveis” ou de "bonecas de aço", 

isto é, crianças constitucionalmente resistentes a qualquer agressão ou 

pressão externa (Tomkiewicz, 2001; Lindström, 2001). Segundo Dyer e 

McGuinness (1996), o termo invencibilidade também serviu para 

descrever este mesmo sentido de invulnerabilidade, como nos 

trabalhos iniciais do livro de Werner e Smith (Yunes, 2003a). 

O conceito de resiliência teria surgido em oposição ao domínio do 

conceito inverso de vulnerabilidade, como a outra possibilidade do 

indivíduo reagir ao risco1 (Tomkiewicz, 2001). A vulnerabilidade 

                                                 
1 A idéia de risco será explorada mais adiante quando for abordada a questão da prática 
profissional do psicólogo.  
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significa uma suscetibilidade ou predisposição a desenvolver formas 

variadas de psicopatologias, comportamentos ineficazes desordens ou 

resultados desenvolvimentais negativos em condições de alto risco 

(Engle, Castle & Menon, 1996).  

Muitas pesquisas vêm sendo feitas relacionando resiliência e 

vulnerabilidade (Niiya, Crocker & Bartmess, 2004; Curtis & Cicchetti, 

2003; Bercier, Vivaldi, & Bernardi, 2002; Demogeot, Lighezzolo & 

Tychey, 2004; Serbin & Karp, 2004; Leifer, Kilbane & Kalick, 2004; I. 

Garcia, 2001; Place, Reynolds, Cousins & O’Neill, 2002), mas é 

interessante destacar a visão processual da vulnerabilidade como um 

mecanismo onde diversos fatores (de risco e de proteção) interagem 

para determiná-la (Rutter, 1987).  

Como exposto nos parágrafos anteriores, a invulnerabilidade e 

invencibilidade acabam implicando uma noção de resistência, mais 

especificamente de uma resistência intrínseca, imediata e absoluta aos 

estresses ou às adversidades, independente da situação ou período da 

vida. No significado de resistência intrínseca, a resiliência estaria ligada 

ao conceito de invulnerabilidade se opondo ao de vulnerabilidade, 

denotando uma predisposição individual a resistir às conseqüências 

potenciais negativas e se desenvolver adequadamente (Engle et al., 

1996). 

Sob o ponto de vista da resistência intrínseca, da invulnerabilidade e 

invencibilidade, acreditamos que a resiliência transforma-se em um 

conceito de pouca utilidade, pois minimiza a importância da 



 

 

39 

modificação de condições sociais, culturais, econômicas e políticas para 

que as pessoas superem dificuldades e adversidades, servindo então 

para compor justificativas de políticas sociais que responsabilizam os 

indivíduos por sucessos e fracassos.  

 

1.3.2 - As idéias de processo, de negociação de 

recursos, de resistência relativa e de fenômeno 

 

A idéia de processo, de algo que está acontecendo ativamente, de 

uma transformação ou alteração em que se pode discernir uma 

qualidade ou direção coerente (Cabral & Nick, 1979), é preferida por 

diversos autores. Por exemplo, Cyrulnik (2004, p.208) afirma que a 

resiliência “não é um catálogo de qualidades que um indivíduo possui. 

É um processo que, do nascimento à morte, nos tece sem cessar com 

nosso entorno”. Luthar et al. (2000) também preferem a 

conceitualização da resiliência como um processo dinâmico 

acompanhado de uma adaptação positiva diante de um contexto de 

adversidade significante, do que a conceitualização da resiliência como 

traço pessoal. 

Nesse sentido, Koller e Lisboa (2007) definem a resiliência “como 

um processo dinâmico e complexo através do qual uma pessoa 

prospera, lida ou negocia com eventos e riscos num dado contexto que 

envolve suas características pessoais, sua coesão ecológica e sua 

história familiar, social e cultural” (p. 342).   
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Nesta compreensão de processo, a resiliência pode ser vista 

também como o resultado de uma interação complexa entre influências 

individuais, familiares e sociais (Rigsby, 1994; Junqueira & Deslandes, 

2003; Walsh, 2003; Libório et al., 2006; Lerner, 2006) ou um produto 

multideterminado da interação de forças dentro de um contexto 

ecossistêmico (Waller, 2001). Esta compreensão da resiliência como 

um fenômeno decorrente das inter-relações do indivíduo e o meio 

também aparece em Ungar (2005b, p. 446):  

 

A resiliência é mais que uma capacidade interna ou comportamento que permite 

superar adversidade. Há uma evidência crescente que a resiliência é, na mesma 

medida, dependente das condições estruturais, dos relacionamentos e do acesso à 

justiça social que as crianças experienciam como das capacidades individuais.  

 

Tudo isso leva Olsson, Bond, Burns, Vella-Brodrick e Sawyer (2003), 

a considerar a resiliência um conceito multi-fatorial que abrange a 

interação entre um conjunto de processos tanto de risco como 

protetivos de variados graus de impacto, além da situação de risco 

considerada em momentos variados do desenvolvimento.   

Já quanto à idéia relacionada de negociação de recursos, o conceito 

de resiliência é designado pelo manejo, pela pessoa em 

desenvolvimento, de recursos pessoais e contextuais, assim como pelo 

resultado de negociações entre os indivíduos e seus contextos para se 

manterem saudáveis (Bastos, Alcântara & Ferreira-Santos, 2001; 

Ungar, Lee, Callaghan & Boothroyd, 2005c; Koller & Lisboa, 2007).  
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Esta visão corresponde, segundo Ungar (2004a, 2008), ao discurso 

construcionista, que, para o autor, reflete uma interpretação pós-

moderna da resiliência como resultado de negociações entre indivíduos 

e seus ambientes por recursos avaliados por eles como significativos e 

promotores de saúde dentro de condições coletivamente percebidas 

como adversas. 

Nesta direção, esse mesmo autor e colaboradores  (Ungar et al.,  

2005c) investigaram em um estudo internacional abrangendo 14 

comunidades pelo mundo, através de diferentes tipos de métodos de 

pesquisa, os aspectos que ajudam crianças e adolescentes expostos a 

riscos a lidar com os desafios da vida e a serem resilientes. 

Os resultados evidenciam que os jovens que se consideram 

resilientes e são vistos pela comunidade como resilientes são bem 

sucedidos em construir seu próprio caminho para ultrapassar tensões, 

pela mobilização de forças e recursos pessoais e também familiares, 

comunitários e culturais. Estas tensões envolvem: acesso a recursos 

materiais - como oportunidades, acesso a alimentos e roupas; 

relacionamentos - uso dos relacionamentos para negociar recursos; 

identidade - sentido de individualidade desenvolvido a partir das 

relações; poder e controle -cuidar de si ou de alguém, capacidade de 

provocar mudanças; aderência cultural -  adesão a práticas, valores e 

crenças; justiça social - luta por fazer valer seus direitos e  pela 

igualdade social; coesão - balanço entre interesses e responsabilidades, 

sentindo-se parte de algo mais amplo (Ungar, 2008). 
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Por último, também podem ser incluídas dentro das definições 

processuais da resiliência, as compreensões de resistência relativa às 

experiências ambientais de risco e a de fenômeno (Rutter, 1999; 

Masten, 2001). A primeira refere-se a uma resistência que não é nem 

absoluta e nem aplicável a todas as circunstâncias (Rutter, 2006). Já a 

segunda refere-se a uma ocorrência, a um evento em si ou o que 

aparece a partir da experiência. 

As idéias de processo, negociação de recursos, de resistência 

relativa e de fenômeno foram apresentadas separadamente para 

ilustrar modos de se entender a resiliência na literatura, contudo 

apesar das suas especificidades, acabam por representar significados 

que se superpõem principalmente em volta da questão de como se 

produzem as mudanças associadas à resiliência. 

 

1.3.3 - As idéias de desenvolvimento ou resultado 

positivo, de trauma, de perda e de crise 

 

No caso da resiliência como a capacidade de uma pessoa se 

desenvolver de modo positivo mesmo em presença de grandes 

dificuldades, ela pode ser encontrada em Vanistendael (2003), na visão 

de crescimento através das adversidades de Linley e Joseph (2005), ou 

nos trabalhos que discutem o movimento da Psicologia Positiva (Yunes, 

2003a; Paludo & Koller, 2007).   
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Esta compreensão da resiliência como desenvolvimento positivo 

sugere uma valoração de um resultado desejável em termos de 

desenvolvimento humano. Como exemplo, temos os comentários feitos 

por Olsson et al. (2003, p.2) que, avaliando a literatura sobre o tema, 

consideram que a resiliência pode ser definida também como um 

resultado caracterizado por padrões particulares de comportamento 

funcional apesar do risco, como, por exemplo, boa saúde mental e bom 

nível de competência social.   

E, no que se refere à relação entre resiliência e as idéias de trauma 

e de perda, diversos autores exploram esta articulação (Agaibi & 

Wilson, 2005). Por exemplo, Bonanno em seus estudos (2004), 

inclusive com colaboradores (2002a), define que a resiliência à perda e 

ao trauma como a habilidade de manter um equilíbrio estável e uma 

continuidade na identidade quando os indivíduos são expostos a 

eventos potencialmente disruptivos (como a perda de uma relação 

interpessoal importante). O autor ainda defende a resiliência como um 

resultado que vai à direção oposta aos sintomas de depressão, de 

distress, do transtorno do estresse pós-traumático e ao trabalho de 

luto (Bonanno et al., 2002b). 

Nesta forma de conceber a resiliência, apesar do autor e seus 

colaboradores defenderem que sua ocorrência após eventos 

traumáticos seja mais freqüente do que se é preconizado na literatura, 

eles acabam transformando-a numa “ilha de ausências” de sintomas, 

como se a resiliência fosse um resultado evidente que exclui a 
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coexistência de manifestações de sofrimento. Também patologizam os 

processos de luto, além de não levarem em conta a possibilidade de o 

resiliente apresentar tanto continuidades como diferenciações na 

identidade.   

Outra autora, no caso Walsh (2002; 2003; 2007), além de 

relacionar resiliência com trauma e perda, inclui na sua elaboração 

teórica a idéia de crise. Apesar de carecer de uma maior especificação 

para o conceito de crise, este é entendido pela pesquisadora como um 

desafio ou uma oportunidade significativa para a transformação e o 

crescimento característicos da resiliência. 

Acreditamos que estas idéias de trauma, perda e crise possam ser 

mais úteis na compreensão da resiliência na medida em que suas 

delimitações conceituais forem mais precisas e posteriormente 

articuladas num modelo teórico.  

Como exemplo, no caso da idéia de crise, talvez possamos entendê-

la nos termos de Erikson (1987; p.14), como um ponto culminante, 

decisivo e crucial, “quando o desenvolvimento tem de optar por uma 

outra direção, escolher este ou aquele rumo, mobilizando recursos de 

crescimento, recuperação, nova diferenciação", todos necessários à 

resiliência. A crise abrange situações importantes de estresse na vida, 

de duração limitada, que colocam em risco a saúde mental das 

pessoas, alterando os modos habituais de comportamento e levando à 

necessidade de um trabalho psicológico que requer tempo e energia 

(Parkes, 1998).    
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No caso da idéia do trauma relacionada à resiliência, preferimos a 

postulada por Cyrulnik (2005, p.7), que sustenta que para haver 

resiliência é preciso ter “ocorrido um traumatismo seguido da retomada 

de algum tipo de desenvolvimento, a reparação de uma ruptura”.  

Para Cyrulnik (2001), o traumatismo se configura a partir de dois 

golpes: “uma vez na realidade (é a provação, o sofrimento, a 

humilhação, a perda) e outra na representação do real e no discurso 

dos outros sobre a pessoa depois do acontecimento”.  

Ele também alerta para o fato que o trauma (evento negativo) não é 

destino, não representa uma predestinação a uma sorte trágica, assim 

como a personalidade não pode ser reduzida ao traumatismo (impacto 

psíquico do trauma): “um trauma pode ter evoluções, futuros 

diferentes segundo possibilidades que são oferecidas ao ferido de tecer 

laços diferentes” (Cyrulnik, 2005, p.32). 

Cyrulnik (2005) relaciona ainda traumatismo e resiliência, 

argumentando que ela envolve um enfrentamento bem sucedido e não 

uma felicidade incólume e absoluta. A superação do traumatismo se dá 

com cicatrizes, fazendo com que os resilientes possam ser 

reconhecidos a partir de oximoros, figuras de retórica na qual se 

combinam palavras antinômicas (como, por exemplo, infelicidade 

maravilhosa) que parecem excluir-se mutuamente, mas que, no 

contexto, reforçam uma expressão (Cyrulnik, 2005; Houaiss, 2005). 

Ao final, acreditamos que a resiliência possa ocorrer diante de 

adversidades significativas, como nos acontecimentos experimentados 
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como imprevisíveis, incontroláveis e fortemente ameaçadores (por 

exemplo, em situações de morte e de acidentes) ou nas transições 

disruptivas durante a vida (por exemplo, perda de emprego e divórcio), 

momentos em que se podem produzir impactos no funcionamento 

psicológico, sejam através de uma crise ou de um traumatismo.  

 

1.3.4 – As idéias de adaptação, de coping, de 

competência, de habilidade e de capacidade   

 

A adaptação é entendida aqui como um dos elementos da 

resiliência, como um processo desenvolvido em resposta aos desafios 

ambientais e às oportunidades pelas potencialidades pessoais 

(Maluccio, 2002). Segundo Masten e Obradović (2006), a resiliência, 

como uma família conceitual, abarca uma classe de fenômenos 

relacionados diretamente à adaptação de um sistema, quando este é 

ameaçado por experiências capazes de desorganizá-lo ou destruí-lo.  

Estes fenômenos se dão a partir da adaptação bem sucedida frente 

a um contexto de adversidades e ameaças significativas ao 

desenvolvimento (Masten et al., 1999; Masten, 2001; Luthar et al., 

2000). A noção de adaptação positiva é especificada por Luthar & 

Cicchetti (2000, p. 858) como “uma competência social manifestada 

comportamentalmente ou o sucesso em alcançar estágios avançados 

das tarefas desenvolvimentais”. 
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Esta visão da adaptação como um dos componentes da resiliência, 

exige um posicionamento acerca do entendemos por adaptação. Neste 

trabalho, a adaptação é vista como o processo de transformação de um 

organismo em função do meio, que favorece a sua conservação e 

sobrevivência (Dolle, 2000). Acreditamos que a resiliência envolva um 

tipo de transformação, que favorece a conservação de um organismo, 

através de uma ampliação e uma diferenciação dos recursos e dos 

modos de ser para lidar com as adversidades. 

Neste âmbito, Cyrulnik (2004) se posiciona dizendo que nem toda 

adaptação é prova de resiliência e nem toda adaptação é um benefício. 

Muitas vezes, as adaptações representam transformações mais 

limitadas, como é o caso de certas defesas não resilientes: 

“amputação, submissão, renúncia a se tornar si mesmo, busca da 

indiferença intelectual, esfriamento afetivo, desconfiança, sedução do 

agressor certamente constituem valores de adaptação, defesas não 

resilientes” (Cyrulnik, 2004, p. 129). 

Ligada ao conceito de adaptação está o outro termo precursor do 

conceito de resiliência: o termo inglês to cope with ou coping 

(Tomkiewicz, 2001) que vem sendo traduzido por "fazer frente", "se 

virar", "suportar o enfrentar o golpe", "viver ou lidar com”.  Como 

conceito significa um conjunto de estratégias, recursos ou esforços 

para superar dificuldades e crises, ou, de outro modo, aos esforços 

cognitivos e comportamentais conscientes para gerenciar (reduzir, 

minimizar, dominar, ou tolerar) demandas internas e externas da 
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transação do pessoa-ambiente, percebidas como situações estressoras 

e avaliadas como sobrecarregando ou excedendo os recursos pessoais 

(Folkman, Lazarus, Gruen, & DeLongis, 1986; Yunes, 2003a; Lisboa et 

al., 2002; Maluccio, 2002; Dell'Aglio & Deretti, 2005). 

Segundo Lisboa et al. (2002), o termo coping não possui uma 

palavra equivalente no português, como “lidamento ou lidação”, sendo 

inadequado o uso do termo enfrentamento (a ação direcionada a algum 

alvo), já que não agir frente à uma situação estressante (inação) 

também é uma estratégia de coping possível e comum. 

Neste trabalho, preferimos utilizar o coping como um dos 

componentes necessários ao resultado resiliente, definindo-o, com base 

no trabalho de Skinner & Zimmer-Gembeck (2007), como um conjunto 

específico de estratégias adaptativas regulatórias nos planos 

cognitivos, comportamental e emocional, utilizado pelas pessoas em 

situações de estresse. Com esta definição, nosso posicionamento é o 

de procurar não se reduzir a resiliência ao coping ou a qualquer outro 

mecanismo adaptativo específico.     

Também relacionado ao significado da resiliência como adaptação, 

temos a noção de competência, em que um indivíduo resiliente seria 

aquele que possuísse os atributos de competência social, talentos para 

resoluções de problemas, um senso de objetivo e de orientação para o 

futuro (Maluccio, 2002) e a capacidade de gerenciar fortes emoções e 

impulsos (APA, 2004). Desta forma, o resiliente deve ter habilidades 

cognitivas (ser ativo, não se vitimizar), emocionais (temperamento 
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adequado, ter bom humor) e interpessoais adequadas e diferenciadas 

(Tomkiewicz, 2001).  

Masten e Coatsworth (1998) fazem uma diferenciação entre 

competência e resiliência, considerando a primeira um padrão efetivo 

de boa adaptação no ambiente, que pode envolver um sucesso 

razoável nas principais tarefas desenvolvimentais ou em determinados 

domínios (por exemplo, realizações acadêmicas); e resiliência dizendo 

respeito à competência manifestada em contextos de desafios 

significativos para a adaptação e o desenvolvimento, ou seja, a 

resiliência envolve a boa adaptação em contextos de grande 

adversidade (Masten & Obradović, 2006).   

Outros conceitos freqüentes vinculados a uma adaptação bem 

sucedida em contexto de adversidade são os de habilidade e 

capacidade (Bowen & Nash, 1999; Michaud, 1999; Manciaux, 2004; 

Letzring, Block & Funder, 2005).  

Este significado de resiliência relacionado ao conceito de adaptação 

é bastante criticado quanto aos seus possíveis aspectos ideológicos de 

conformidade às normas sociais, de valorização de um sujeito 

resistente e performático que supera as adversidades e agressões, mas 

que se mantém enquadrado, disciplinado, frente ao que está posto pela 

sociedade (American Psychological Association [APA], 2004). Esta 

compreensão favoreceria a idéia do resiliente como aquele que tem de 

ser socialmente aceitável e correto (Vanistendeael, 1994 citado por 

Kotliarenco, Caceres, & Fontecilla, 1997), para agradar ou obedecer ao 
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outro.  Junqueira e Deslandes (2003) citam que a leitura adaptativa 

pode significar ou conformidade diante da violência ou uma perspectiva 

individualista de lidar com os problemas sociais.  

Um exemplo deste sentido criticado da resiliência como adaptação, 

pode ser ilustrado neste trecho de uma reportagem, que fala das 

pressões do mundo do trabalho (Aguilar, 2003): 

 

Você é um dinossauro?... Fala-se muito na capacidade de suportar a pressão do 

dia-a-dia. O que é mais importante? Resistir à pressão (como os dinos) da vida 

moderna ou adaptar-se a ela?... não vence o mais forte, e sim o mais adaptável 

(resiliente).   

 

Nesta direção, também existem críticas produzidas por psicanalistas 

direcionadas ao conceito de resiliência e seu vínculo com a noção de 

adaptação.  

Tisseron (2003) questiona a ideologia que estaria camuflada sob a 

palavra resiliência, que não está a favor da luta social, mas da 

adaptação, que faz do sucesso o equivalente da virtude e que conforta 

a ordem estabelecida por favorecer o controle de suas crises 

(Lembeye, 2004; Guilhem, 2003; Assoun, 2003). 

Para estes psicanalistas, seria um conceito que evoca mais a "luta 

pela vida" darwiniana que uma distinção moral. Neste sentido, 

Lembeye (2004) associa a emergência do conceito ao 

hiperindividualismo da nossa época e ao desmoronamento da 

solidariedade tradicional, que promovem uma esperança individual 
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completamente centrada sobre si mesmo, abolindo a importância das 

condições político-sociais onde a existência se desenrola. 

Outra crítica é a da proximidade da resiliência com o conceito de 

“resiliência do ego”, criado pela psicologia americana e ainda utilizada 

em pesquisas (Klohnen, 1996; Block & Kremen, 1996; Letzring, Block 

& Funder, 2005). A resiliência do ego seria inseparável da concepção 

de um "eu autônomo" desenvolvido, que congrega um conjunto de 

traços de caráter, favorecedor do sucesso dos "mais aptos" (Luthar et 

al., 2000, p. 545). Isto conduziria a uma valorização dos processos 

conscientes e das capacidades evolutivas do ego, em detrimento dos 

processos inconscientes, reduzindo a vida psíquica a uma consciência 

satisfeita com ela própria, emocionalmente certa e capaz de 

comprometer-se no trabalho e nas relações humanas (Lembeye, 

2004). 

Nesta direção, pensamos que a inclusão da idéia de adaptação na 

resiliência é necessária, porém não deve ser feita a partir deste viés do 

bom ajustamento às situações enfrentadas pelas pessoas e da 

conformidade às expectativas sociais. 

 

1.3.5 – As idéias de elasticidade e de estabilidade 

 

O significado de elasticidade aparece, por exemplo, na brochura da 

APA (2004), The road to resilience, na qual a resiliência envolve a 
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manutenção da flexibilidade e equilíbrio no lidar com circunstâncias 

estressantes e eventos traumáticos. 

De algum modo esta visão de elasticidade e flexibilidade também 

aparece na visão de resiliência do ego de Block e colaboradores (Block 

& Kremen, 1996; Letzring, Block & Funder, 2005), definida como uma 

habilidade dinâmica, uma flexibilidade adaptativa, de um indivíduo 

modificar ou modular temporariamente o seu nível de controle para 

cima ou para baixo conforme as exigências do contexto, como nas 

circunstâncias estressantes. 

Além disso, este significado de elasticidade pode ser bem ilustrado 

na reportagem de um periódico da área de gestão de empresas que 

traz uma apropriação do conceito de resiliência e que inclui, também, a 

noção de elasticidade (Helvécia, 2004): 

 

Conta pontos como competência humana a habilidade do elástico, ou da vara do 

salto em altura — aquela que enverga no limite máximo sem quebrar, volta com 

tudo e lança o atleta para o alto.... Eram seis gerentes, ficaram dois. Fazem o 

trabalho de seis.  

 

E, por último, o significado de estabilidade aparece em oposição à 

noção de restabelecimento ou retorno a um estado de saúde original e 

consiste na habilidade de manter um equilíbrio estável nos níveis de 

saúde e no desempenho físico, apesar da presença de circunstâncias de 

vida desfavoráveis ou aversivas, ou da vivência de eventos disruptivos 

ou de situações ameaçadoras.  
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A resiliência reflete a habilidade em manter um equilíbrio estável.... o indivíduo 

resiliente pode experienciar perturbações passageiras no funcionamento normal, 

mas, geralmente, exibe uma saúde estável no tempo, bem como a capacidade de 

geração de experiências e emoções positivas. (Bonanno, 2004, p. 20-21). 

 

No nosso modo ver, apesar de todo resiliente apresentar algum grau 

de flexibilidade e estabilidade, estas duas idéias não devem ser os 

elementos centrais da compreensão da resiliência, pois do modo que 

foram utilizadas nas referências apresentadas nos parágrafos 

anteriores, aproximam a resiliência do que poderíamos chamar de uma 

idéia de invulnerabilidade dinâmica, ou seja, de uma resistência às 

situações adversas que continua absoluta apesar de oscilações 

pequenas no controle das situações ou na capacidade de ajuste aos 

desafios. 

No caso da idéia de estabilidade, talvez fosse interessante 

pensarmos que aquilo que o resiliente possua de estabilidade envolva 

não manutenção ou à volta a um estado anterior, mas a construção de 

um novo equilíbrio, uma compensação, como propõe Piaget (1967) ao 

pensar o equilíbrio das estruturas cognitivas:  

 

Não concebemos de modo algum o equilíbrio psicológico como um balanceamento 

de forças em estado de repouso; vamos defini-lo, muito amplamente, pela 

compensação proveniente das atividades do sujeito em resposta às perturbações 

exteriores.... o importante, na explicação psicológica, não é o equilíbrio enquanto 

estado, mas, sim, o próprio processo de equilibração. O equilíbrio é apenas um 
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resultado, enquanto que o processo, como tal, apresenta maior poder explicativo. 

(Piaget, 1967, p. 94) 

 

Então, a relação da resiliência com a idéia de equilíbrio poderia ser 

pensada usando estas contribuições piagetianas, em que a resiliência 

envolveria algo como uma equilibração majorante ou uma “construção 

de um equilíbrio superior que se apresenta como uma melhora em 

relação ao precedente” (Dolle, 2000, p.65). Estando relacionada a um 

novo equilíbrio, a resiliência implicaria sempre uma novidade 

desenvolvimental, uma transformação construtiva da forma anterior 

através do intercâmbio organismo-ambiente (Valsiner, 2006).  

 

1.3.6 - As idéias de sucesso, de moralidade e de 

autonomia 

 

Uma acepção que pode ser extraída de determinadas definições de 

resiliência é a de sucesso. Como exemplos temos Masten et al. (1999) 

que relacionam resiliência ao sucesso na adaptação frente a um 

contexto de ameaças significativas ao desenvolvimento; e Flach (1991)  

que a descreve como um conjunto de forças  psicológicas e biológicas 

exigidas para atravessar com sucesso as mudanças na vida. 

Nesta visão de sucesso, há uma tendência de se colocar o 

"resiliente" como o que usou suas competências e talento para vencer 

as adversidades e se distanciar de adaptações mal sucedidas, falhas ou 

derrotas. Para Rigsby (1994), este modo de celebrar a resiliência como 
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o alcance de sucesso é algo tipicamente norte-americano, que amplifica 

o papel do espírito de luta dos individuos e tem como resultado 

inevitável a culpabilização das vítimas dos processos complexos que 

criam e perpetuam pobreza e estresses em nossa sociedade. 

Tomkiewicz (2001) fala deste significado dado a resiliência, da alta 

performance, do resiliente exemplar, que deve saber rebondir muito 

alto, sendo melhor que a média das pessoas e tornando-se um modelo 

a ser seguido. Segundo o dicionário de Rónai (1989), rebondir significa 

saltar, ricochetear, ressurgir, voltar à tona. O verbo rebondir é utilizado 

por autores franceses e se refere a um corpo que salta após ter tocado 

um outro corpo e cujo movimento não foi amortecido; as traduções 

mais próximas em português seriam em sentido figurado ressurgir ou 

voltar à tona. O termo indicaria a capacidade de assumir um novo 

desenvolvimento depois de uma parada, uma pausa para re-partir 

(Tomkiewicz, 2001), e que devemos ter para transpor a prova de um 

passado difícil (Languirand, 1998).   

Neste sentido, (Martineau, 1999 citado por Yunes, 2003a) Martineau 

propõe a resiliência “como um código ideológico de conformidade ao 

sucesso prescrito por normas sociais vigentes". 

Já a noção de moralidade implica que, para ser resiliente, não é 

suficiente ser autônomo, é necessário se tornar um ser humano moral, 

como defende Vanistendeael (Vanistendeael, 2000 citado por Leite, 

2004). Esta definição implica a impossibilidade de se considerar uma 
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conduta dita amoral, a-social, marginal ou contra-lei como fazendo 

parte de um processo de resiliência (Tomkiewicz, 2001). 

De acordo com Wolin (2003), a moralidade seria uma característica 

importante dos resilientes que se refere à consciência moral, à 

capacidade de comprometer-se com valores e de discriminar entre o 

bem e o mal: “Moralidade implica fazer a coisa certa, usando sua 

consciência, pensando nos outros, bem como, em si mesmo. Gera um 

sentimento de ser uma boa pessoa mesmo quando cercado de 

maldade” (Wolin, 2003, p. 20).  

Numa direção oposta às idéias de sucesso e moralidade temos a 

noção de autonomia, que coloca o resiliente como o sujeito capaz, em 

contextos concretos de ação, de fazer escolhas autônomas (Lucchini, 

2000), ou de viver de maneira autônoma na sociedade, sem ser 

psiquiatrizado, aprisionado ou assistido (Tomkiewicz, 2001). Esta é 

uma idéia importante para ser incorporada na compreensão da 

resiliência já que permite ampliar o entendimento do fenômeno para 

além das avaliações baseadas em expectativas preconceituosas, 

etnocêntricas ou elitistas.   
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1.3.7 - As idéias de construção de sentido pessoal, de 

transformação, de pertencimento e de condição do 

contexto  

 

A construção de um sentido pessoal é destacada por Vanistendael 

(2003) e Cyrulnik (2005) como algo importante que junto com a 

presença de vínculos permite iniciar um trabalho de resiliência. Para 

Cyrulnik (2004), a construção do sentido começa via a reelaboração da 

representação do trauma pela palavra, pela arte, pela ação ou pelo 

engajamento social, transformando o sofrimento em experiência e 

buscando esclarecer novamente o mundo e dar-lhe coerência.  

Dentro do contexto de sua teorização sobre resiliência familiar, 

Walsh (2003; 2007) também destaca a construção de sentido, 

defendendo que ela envolve o ganho de coerência, no que se trata de 

remodelar a percepção sobre a situação de crise que passa a ser vista 

como um desafio compartilhado, compreensível, significativo e 

manejável. 

Nesta direção, Lucchini (2000, p.39) argumenta sobre a importância 

da competência de construção de sentido para uma criança de rua 

resiliente, pois esta competência “está na origem das relações que a 

criança constrói com o seu meio e, portanto, que lhe permite estruturá-

lo mais ou menos duradouramente. A competência permite a ação, 

permite ao ator se situar no tempo”.  
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Relacionada a esta idéia de construção de sentido está a de 

transformação2. Para Walsh (2002, 2003) a resiliência envolve muito 

mais que as estratégias de coping e a superação das adversidades, 

mas inclui processos de transformação e crescimento, tanto na 

personalidade como no nível relacional, que permitem tomar decisões e 

direções mais significativas na vida. Esta visão implica principalmente 

uma transformação no plano subjetivo, algo corroborado também por 

Cyrulnik (2004; p.116) quando fala da metamorfose na percepção do 

mundo necessária ao resiliente. 

No caso da compreensão que envolve pertencimento, a resiliência 

implica o respeito ao outro, o desenvolvimento da faculdade de 

cooperação e a existência de um sentimento de pertença (Lucchini, 

2000). Aqui pode ser destacada também a importância das relações 

interpessoais e do encontro com uma pessoa significativa para o 

restabelecimento de vínculos afetivos e de confiança (Junqueira & 

Deslandes, 2003; Cyrulnik, 2004; International Resilience Project 

[IRP], 2006). Sentir-se valorizado, amado e sustentado favorece o 

desenvolvimento da resiliência. 

No que diz respeito à noção da resiliência como um construto 

definido culturalmente, Ungar et al. (2005c) criticam outros estudos 

que definem ou fazem medidas da resiliência sem sensibilidade ao 

contexto e sem dar importância aos fatores culturais. Estes autores 

propõem um projeto de investigação para considerar a compreensão 

                                                 
2 Observar que esta idéia de transformação também já foi sugerida ao falarmos da idéia de 
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dada à resiliência em diversos locais pelo mundo, buscando identificar 

padrões conceituais de resiliência em cada cultura. 

Outra forma de considerar o contexto cultural é considerar a 

resiliência como uma condição da família, da comunidade e da cultura 

do indivíduo de fornecer recursos que favorecem a saúde em caminhos 

culturalmente significativos (IRP, 2006; Ungar, 2006). Nesta direção, 

Walsh (2002; 2003) também enfatiza como resiliência é alimentada por 

relacionamentos suportivos e influenciada pelo sistema de crenças do 

entorno, aspectos que podem facilitar ou dificultar a construção de 

sentido para as adversidades significativas vivenciadas pelas pessoas. 

Todas as idéias relacionadas à resiliência apresentadas neste tópico 

são consideradas neste trabalho como componentes importantes para 

uma compreensão do fenômeno que abarque sem dicotomias a 

dimensão subjetiva e os aspectos socioculturais implicados.  

 

 

1.3.8 – A idéia de recurso ordinário e de plasticidade 

 

Duas idéias que existem entre alguns dos estudiosos da resiliência, 

com as quais concordamos, são a da resiliência como um fenômeno 

habitual e a da resiliência como um tipo de plasticidade. 

Como um fenômeno comum, ordinário, a resiliência resulta na 

maioria dos casos da operação de recursos normativos relacionados 

                                                                                                                                                         
estabilidade.   
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aos sistemas adaptacionais humanos básicos (Masten, 2001; Bonanno, 

2004).   

Como um tipo de plasticidade humana, Staudinger, Marsiske e 

Baltes (1995), entendem a resiliência como um subtipo do amplo 

espectro de mudanças possíveis na capacidade adaptativa englobadas 

na plasticidade - definida como o potencial para a mudança na 

capacidade adaptativa.  A resiliência se vincularia ao conceito de 

capacidade de reserva, que se refere aos fatores e recursos que 

promovem o crescimento para além do nível normal de funcionamento, 

implicando a presença de recursos latentes que podem ser ativados. 

Contudo, diferentemente de Staudinger, Marsiske e Baltes (1995), 

entendemos que a resiliência não se restrinja apenas à manutenção ou 

à recuperação dos níveis normais de adaptação quando da ameaça por 

um evento estressante, mas que represente uma forma de expressão 

possível da capacidade de reserva das pessoas em circunstâncias 

adversas, que pode produzir tanto continuidade como o surgimento de 

novidades desenvolvimentais.   
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CAPÍTULO II 

OS PSICÓLOGOS E A SUA PRÁTICA JUNTO A 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONSIDERADOS EM 

SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL 

 

Neste tópico, antes da caracterização de questões relacionadas à 

prática profissional dos psicólogos que lidam com crianças e 

adolescentes, serão feitas algumas considerações acerca da idéia de 

risco. 

 

2.1 A questão do risco  

 

A idéia de risco, nos trabalhos e textos sobre resiliência, envolve 

fatores e mecanismos que podem levar a uma alta probabilidade de 

conseqüências negativas (físicas, sociais ou emocionais), como por 

exemplo, uma má adaptação, sofrimento ou dificuldades de 

desenvolvimento. Doenças graves ou deficiências (tanto do indivíduo 

como de pessoas próximas), problemas familiares (abandono, 

separação dos pais e outros), problemas socio-econômico-culturais 

(desemprego, miséria, violência, guerras, genocídio), perdas 

significativas (morte de pessoas próximas, perda da moradia), 

catástrofes (terremotos), entre outros, são tradicionalmente 
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considerados eventos de risco por terem o potencial de levar a 

conseqüências negativas. 

Estes eventos que podem levar a conseqüências negativas servem 

de base para a descrição da resiliência em domínios, como na 

categorização de Tomkiewicz (2001) inspirada em Michaud (1999): o 

nível biológico, representado pela resiliência às deficiências somáticas 

congênitas ou adquiridas em seguida a uma doença ou acidente; o 

nível privado, que se pode subdividir em domínio familiar e 

microssocial; e o nível histórico ou público, representado pela 

resiliência face às catástrofes, tanto naturais quanto provocadas pelos 

homens. 

A resiliência, entendida a partir do risco, consistiria numa variação 

individual em resposta ao risco (Rutter, 1987), sendo um conceito 

interativo que dá ênfase à combinação de experiências de risco graves 

e resultados psicológicos relativamente positivos apesar destas 

experiências (Rutter, 2006). 

Esta visão da resiliência ligada ao risco corresponde, segundo Ungar 

(2004a), ao discurso da abordagem ecológica que enfatiza as relações 

previsíveis entre fatores de proteção e de risco e define resiliência 

como saúde apesar da adversidade. 

Luthar & Cicchetti (2000; p. 858) argumentam que também 

referida como risco é a noção de adversidade, que inclui circunstâncias 

de vida negativas que são conhecidas por serem estatisticamente 

associadas a dificuldades de ajustamento. Como exemplo, temos no 
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caso de crianças e adolescentes brasileiros uma ampla gama de 

situações adversas: exposição à violência doméstica e externa, 

prostituição, tráfico e uso de substâncias psicoativas, mendicância, 

sexo precoce e sem prevenção, gravidez indesejada, trabalho infantil, 

alcoolismo, comportamentos delituosos por parte dos adultos por eles 

responsáveis, péssimas condições de moradia, pouco acesso aos 

serviços de saúde (Leite, 2004). 

Contudo, o risco vivido como uma fragilidade não se dá a priori, 

mas depende da situação, do contexto, do momento e dos sujeitos 

envolvidos. Depende de uma articulação complexa entre diferentes 

fatores, da articulação do risco com eventos que transcendem o evento 

chave do risco, o que vem a configurar a idéia de mecanismos de 

proteção/vulnerabilidade (Rutter,1987; 1993). Ou seja, a depender da 

circunstância, e da interação específica do sujeito com o seu ambiente, 

um fator pode funcionar ou não como fator de risco. 

No pólo positivo da questão do risco vinculado à resiliência, Rutter 

(2006) argumenta que a exposição controlada ao risco pode favorecer 

à resiliência. Isto tem proximidade com a visão de Walsh (2003) sobre 

as situações de crise e com o modelo de resiliência de desafio 

apresentado por Fergus e Zimmerman (2005). No primeiro caso, as 

crises funcionariam como oportunidades para o desenvolvimento do 

potencial para a transformação e o crescimento e, no segundo, o 

modelo de desafio é baseado na oportunidade que o estressor 
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moderado oferece de praticar habilidades ou empregar recursos de 

enfrentamento. 

No pólo negativo, a discussão sobre risco envolve o questionamento 

do comprometimento ideológico deste conceito, que num determinado 

momento histórico passou a ser usado pela estatística em pesquisas 

epidemiológicas visando à classificação e ao controle estratégico das 

populações (Spink, 2001). Estas pesquisas fazem parte da gestão dos 

riscos, com a criação de categorias de pessoas, ditas de risco, grupos 

populacionais de desvio, que, por isso, precisam de supervisão, 

regulação e assistência governamental para evitar sua exclusão 

(Popkewitz & Lindblad, 2001). Este mecanismo de gestão ao 

transformar o risco em periculosidade e ameaça (Guareschi & Hüning, 

2002), produz mais exclusão, e induz à criação de categorias médico-

psicológicas que necessitam da prevenção e da terapêutica para 

antecipar a emergência de acontecimentos indesejáveis e resolver 

tecnicamente conflitos sociais (Castel, 1987; Amarante, 2000). 

Estas categorias tendem a patologizar o social e a legitimar os 

psicólogos como um dos especialistas a serem convocados, em nome 

da prevenção e do discurso da tolerância (Amarante, 2000) para gerir 

ou anular o risco social representado por um segmento de crianças e 

adolescentes e utilizar uma metodologia prescritiva e adaptacionista, 

buscando modelar e adequar o comportamento desviante (Guareschi & 

Hüning, 2002).  
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Assim, em função destas críticas, este trabalho utiliza a noção de 

risco social com estas ressalvas, levando em conta que a diferença 

vista como risco na infância e na adolescência, vincula-se 

historicamente, em nosso país, ao termo menor (Guareschi & Hüning, 

2002; Hüning, 2003). A criança e o adolescente pejorativamente 

designado desta forma, geralmente aparece vinculado a situações de 

pobreza e marginalidade, e em referência ao infrator, ao inadaptado, 

ao desocupado, ao vicioso, ao abandonado, à vítima de violência, ao 

perigoso em potencial, ao desviante e aos que possuem modos de vida 

que se diferenciam do que é tido por padrão ou por normal. 

 

2.2 Que prática favorece a resiliência? 

 

A prática profissional de psicólogos que lidam com crianças e 

adolescentes em situação considerada de risco nem sempre é uma 

tarefa fácil, tendo em vista às vezes as péssimas condições de 

trabalho, a falta de recursos e a falta de uma formação adequada. 

Além disso, a convocação cada vez mais intensa dos psicólogos para 

lidar com crianças e adolescentes considerados em situação de risco 

social abre um campo importante, de ações em projetos sociais e 

instituições que podem, a depender de como são realizadas, tanto 

favorecer o desenvolvimento e a saúde nessas populações, como 

colaborar para a sua estigmatização, normalização e correção. 
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Diante deste panorama, Sampaio (2007) alerta para a tentação dos 

psicólogos em exercer o poder que a aceitação de pedidos 

institucionais oferece já que, recusar “significa cair numa espécie de 

vazio e suscitar na instituição medos relativos à nossa incompetência, à 

nossa fragilidade, à nossa incompreensão ou à insensibilidade em 

relação à gravidade dos problemas encontrados por estes atores 

cotidianamente” (p.9). 

Assim, na seqüência desse tópico, levando em consideração esse 

panorama, exploraremos como os estudiosos da resiliência pensam o 

tema e o relacionam com a prática profissional e as intervenções com 

crianças e adolescentes.  

 

2.2.1 As ênfases e características desejáveis nas intervenções 

psicossociais  

 

Lucchini (2000), ao falar sobre a resiliência da criança considerada 

de rua, relaciona duas formas de se conceber a resiliência com 

diferentes ênfases nas intervenções psicossociais. Uma abordagem 

funcionalista para qual o resiliente é o que se adapta, um calculador 

motivado pela racionalidade instrumental; visão que inspira programas 

normalizadores, corretivos e de reabilitação, que envolvem uma 

normatividade a ser imposta à criança. E uma abordagem 

compreensiva que enfatiza as representações e os sentidos dos atores 

sociais e a dimensão cognitiva da interação indivíduo-contexto. Nesta 
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visão, o resiliente é o sujeito capaz, em contextos concretos de ação, 

de desenvolver a faculdade de cooperação associada à de fazer 

escolhas autônomas, incluindo também um sentimento de pertença e 

uma construção de sentido pessoal.  

Yunes (2003b) em um trabalho que investiga como os trabalhadores 

sociais apresentam "teorias implícitas" sobre a dinâmica familiar de 

grupos que vivem em situação de risco, também ressalta o perigo de 

que uma interpretação preconceituosa, desqualificante e pessimista das 

possibilidades de resiliência de famílias pobres, possa gerar uma 

prática profissional discriminatória e paralisante por seu caráter 

ideológico. 

Numa série de trabalhos relacionados ao campo do serviço social, 

Michael Ungar, pesquisador canadense, traz contribuições importantes 

sobre a relação entre resiliência e intervenções psicossociais, que 

podem ser transferidas para a prática dos psicólogos (Ungar, 2005a).  

Ungar (2005a) destaca como a estrutura de serviços sociais pode 

facilitar a resiliência. Por exemplo, seria o caso de serviços sociais que 

favoreçam o respeito ao contexto cultural de origem da criança e que 

valorizem o seu protagonismo em negociar e encontrar os recursos 

necessários ao seu bem-estar. 

Num outro estudo, Ungar (2005b) enfatiza a importância de serviços 

que busquem compreender e respeitar o que é significativo para as 

crianças, evitando a prescrição. Ademais, para favorecer a resiliência, o 
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suporte institucional deve ser percebido como um recurso, como uma 

extensão da comunidade de origem da criança. 

Em outro artigo, Ungar, Manuel, Mealey, Thomas & Campbell 

(2004b) novamente valorizando a importância do foco nas 

comunidades, investigam as características positivas de guias ou 

líderes comunitários, recomendando-as para a prática do serviço social 

moderno. Estas características envolveriam: a invisibilidade (papéis 

múltiplos, indiferenciados e limites permeáveis); a imersão ou inclusão 

(imersão em associação com a vida da comunidade); sensibilidade 

contextual (especificidade contextual das técnicas e conhecimentos); e 

o foco nas ligações-relacionamentos.  

 

2.2.2 A importância da qualidade das relações e o apoio social 

 

Neste plano, da importância da qualidade das relações para o 

resiliente, Cyrulnik (2004, 2005) e Tomkiewicz (1999) destacam o 

apoio social e o vinculo, valorizando os profissionais que ao invés de 

reconhecer e descrever os defeitos, déficits e fraquezas, ajudem as 

crianças a encontrar uma estratégia pessoal e respostas criativas frente 

às dificuldades.  

Cyrulnik (2003b, 2006) enfatiza o papel do tutor de resiliência, que 

pode ser uma pessoa, a escrita, um engajamento artístico ou social, ou 

uma psicoterapia que provoca um renascimento do desenvolvimento 

psicológico após o trauma. Quase sempre se trata de uma pessoa com 
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a qual se pode estabelecer uma relação construtiva e significativa, 

criando a possibilidade da criança ou adolescente tecer ativamente sua 

resiliência (Cyrulnik, 2004).  

Por sua vez, Tomkiewicz (1999) propõe o amor nos trabalhos sociais 

com crianças e adolescentes em oposição a uma tendência dos 

promotores da lei de preferirem ou não interferir na educação ou de 

reprimir e combater os riscos trazidos por jovens ditos “perigosos”. 

Cassol e Antoni (2006) vão destacar a importância da presença de 

uma rede de apoio social e afetiva para uma pessoa em 

desenvolvimento, principalmente em situações de estresse e desafios 

existentes.  Este apoio social e afetivo está relacionado à percepção 

que a pessoa tem de seu mundo social, como se orienta nele, suas 

estratégias e competências para estabelecer vínculos, e com os 

recursos que esse lhe oferece, como proteção e força, frente a 

situações de risco que se apresentam (Brito & Koller, 1999). 

Através das relações interpessoais que possam vir a ser 

estabelecidas nas instituições, estas podem passar a se constituir numa 

fonte de apoio social e afetivo. O apoio fornecido pode ser categorizado 

de acordo com algumas dimensões (Pesce, Assis, Santos & Oliveira, 

2004; Siqueira, Betts, & Dell'Aglio, 2006): a emocional e afetiva, que 

envolve o recebimento de afeto, amor, proteção e assistência, através 

da confiança, da disponibilidade em ouvir e conversar, do 

compartilhamento de preocupações e medos, e da compreensão dos 

problemas; a instrumental, que se refere ao fornecimento de condições 
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que possibilitam que a pessoa atinja algum objetivo, ou ainda fornece 

algum tipo de ajuda material; a informacional, que envolve o 

recebimento de sugestões, conselhos, informação e explicações 

desejadas para ajudar orientação da criança ou o adolescente; e a de 

interação positiva, que envolve a realização de atividades em conjunto, 

como se divertir, fazer atividades agradáveis e distrair-se com alguém. 

 

2.2.3 Uma pedagogia para a resiliência? 

 

Uma espécie de auxílio à resiliência é bastante preconizado pela 

Organização Panamericana da Saúde/Organização Mundial da Saúde 

(OPS/OMS), através de uma instrumentalização de ações para gerar e 

fortalecer características resilientes em crianças e adolescentes. Tais 

ações sugeridas para serem efetuadas por pais, agentes de saúde e 

educadores encontram-se no Manual de Identificación y Promoción de 

la Resiliencia en Ninõs y Adolescentes (Munist, Santos, Kotliarenco, 

Suárez Ojeda, Infante, & Grotberg, 1998).  

Tanto para as crianças (0-3, 4-7 e 8-11 anos de idade) como para 

os adolescentes (a partir de 12 anos de idade), existem recomendações 

e sugestões de ação como as que abrangem: o fornecimento e a 

expressão incondicional de amor; o uso de limites e de 

comportamentos tranqüilizadores para ajudar no manejo das emoções 

e dos sentimentos; a transmissão de valores e normas; o elogio pelas 

conquistas e pelo alcance de comportamentos ou resultados desejados; 
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a orientação e a promoção de oportunidades para aprender a lidar com 

problemas com flexibilidade; o encorajamento do desenvolvimento da 

escuta, da expressão e da comunicação em geral; o estímulo à 

independência e à autonomia, junto com a responsabilização pelos 

comportamentos (Munist et al , 1998, p. 44, p.49). 

No nosso modo de ver, estes direcionamentos não focam em 

aspectos importantes como o de procurar conhecer e se aproximar da 

realidade das crianças e adolescentes, usando a escuta como recurso e, 

também, trazem recomendações que insinuam preocupações muito 

mais corretivas do que compreensivas.  Como exemplo, temos as 

propostas de responsabilização pelos comportamentos, do manejo de 

emoções, do uso de limites, da transmissão de valores e normas e do 

alcance de resultados desejados. 

Deste maneira, por mais que muitas destas sugestões possam ser 

úteis, é importante chamar atenção para o risco da criação de uma 

“pedagogização” da resiliência, de se tornar a resiliência algo a ser 

ensinado através de cartilhas com prescrições normativas de acordo 

com a idade. 

Numa tendência contrária às idéias de auxílio, existe a crítica e a 

condenação do apoio social aos resilientes, com o argumento de poder 

condená-los ou pela martirização ou via segregação.  

Tais ajudas sociais seriam um paliativo que conta com a resiliência 

dos indivíduos para amenizar a falta de uma solidariedade tradicional e 

espontânea em nossa sociedade (Lembeye, 2004). Daí a proliferação 
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atual das células "psy", de "tutores eventualmente benévolos” 

(Lembeye, 2004; Tisseron, 2003) que visam mais metabolizar o 

traumatismo, algo mais focado em eliminar o mal, do que aceder ao 

simbólico, ao tempo de construção de significação de cada sujeito para 

os eventos estressores. 

Além disso, as “ajudas sociais” favoreceriam à martirização, a uma 

vitimização (“heróis da resiliência”) ou a uma desubjetivação do 

sujeito, pois não reforçam a capacidade de assumir escolhas quaisquer 

que sejam às situações.  Elas não reforçariam a capacidade das 

pessoas de serem responsáveis, de responderem em seu próprio nome 

por aquilo que chega para eles (Rouzel, 2002). 

Quanto à segregação, o conceito/construto de resiliência recortaria 

para estes autores o mundo em dois: os resilientes e os não-

resilientes. Isto aconteceria em decorrência da tendência da nossa 

sociedade pós-moderna de instrumentalizar o humano, algo 

semelhante à teoria de predestinação dos calvinistas, onde “certos 

homens são eleitos por Deus e outros não” (Rouzel, 2002, para. 1; 

Rouzel, 2003). 

Sobre estas divergências quanto ao apoio social aos resilientes, é 

fundamental não tomar posições extremadas. O estudo da resiliência 

permite avaliar e questionar as condições sociais opressoras em que 

vivem grupos extensos de indivíduos, situações que exigem uma 

mobilização social para a produção de mecanismos de proteção que 

favoreçam a superação das perdas e dos traumas e para uma mudança 



 

 

73 

real das condições concretas de existência. Mas, também para não cair 

na vitimização, sugere uma reflexão, para uma ação social que seja na 

via de implicar o sujeito no seu desejo e na assunção daquilo que ele 

vivenciou, e não uma sobrecompensação ou metabolização superficial 

da ferida (Assoun, 2003).  

 

2.2.4 A importância da valorização da fala  

 

Um último aspecto teórico a ser considerado na prática com crianças 

e adolescentes em situação de desamparo social é a importância da 

fala, pois como afirma Cyrulnik (2005), “para iniciar um trabalho de 

resiliência, devemos esclarecer novamente o mundo e dar-lhe 

coerência” (p.42). Segundo o autor Cyrulnik (2004), “o simples ato da 

fala cria uma separação que nos faz existir como sujeito cuja maneira 

de interpretar o mundo é pessoal e única“ (p.116).  

A ferramenta que permite isto é a narrativa, por representar um 

trabalho de atribuição de sentido (Cyrulnik, 2006). Nesta direção, 

Becker (1999), também defende o poder das narrativas para mediar 

rupturas e o caos durante o ciclo de vida, como doenças e eventos 

negativos. Para este autor, elas seriam a ferramenta que permite iniciar 

um trabalho de resiliência, de criar continuidade após uma experiência 

interna de caos, de ruptura inesperada e do sentimento de se sentir 

diferente. 



 

 

74 

Uma vez criadas as condições que possibilitam a narrativa, os 

feridos procuram em sua memória as imagens e emoções das quais 

farão uma reelaboração e uma recomposição dos acontecimentos, 

formando uma representação verbal coerente e aceitável tanto de si, 

quanto do passado, que permite suportar a realidade (Cyrulnik, 2004). 

A narrativa convida o ferido a assumir o seu lugar no mundo humano 

compartilhando sua história (Cyrulnik, 2005, p. 98), pondo os 

acontecimentos fora de si e os situando no tempo (Cyrulnik, 2006). 

Com base nestes argumentos, acreditamos que a prática do 

psicólogo deva favorecer a criação de um espaço de expressão, já que 

o impacto psicológico da experiência adversa pode desorganizar o 

sujeito, exigindo uma simbolização, uma representação em palavras, 

para permitir o domínio das feridas, através da criação de um sentido 

para os acontecimentos no qual o sujeito se inclui. 

 

2.3 Pesquisas sobre a prática de psicólogos que trabalham com 

crianças e adolescentes em situação de risco 

 

No que diz respeito a pesquisas empíricas sobre a prática de 

psicólogos que trabalham com crianças e/ou adolescentes em situação 

de risco social, foram encontrados na literatura alguns trabalhos que 

exploram características ou aspectos específicos da experiência destes 

profissionais com este público: 
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• O psicólogo como educador e orientador 

 

No terreno do trabalho de cunho mais educativo, T. Ferreira (2000) 

discute em um artigo, a função do psicólogo na atualidade no âmbito 

da assistência a crianças e adolescentes que fazem da rua seu espaço 

de moradia e de subsistência. Ela afirma que os profissionais “psi” vem 

sendo solicitados a trabalhar em ações de cunho pedagógico e 

ganhando o estatuto de educadores sociais.  

A valorização do trabalho na figura do monitor ou do educador social 

representa uma tendência que questiona o trabalho de intervenção 

psicossocial desenvolvido, unicamente, por psicólogos e outros 

especialistas, como pedagogos e assistentes sociais (Bazon & Biasoli-

Alves, 2000). Contudo, T. Ferreira (2000) alerta para a necessidade 

dos psicólogos, quando investidos deste papel em uma instituição, 

demarcarem que sua prática não se resume à dimensão educativa. 

Em relação a este posicionamento, poderia ser acrescentada a 

possibilidade constante destas atividades se transformarem em 

intervenções corretivas ou adaptativo-repressivas de cunho 

individualizante, sem o compromisso do acesso dessas crianças e 

adolescentes à cidadania plena. 

Em se tratando de outra variação no modo de atuar, a do psicólogo 

como orientador, temos a contribuição de Cupertino (2006) que relata 

sua experiência na implantação de uma Oficina de Criatividade para 

formação de adolescentes em situação de risco, como mediadores e 
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monitores em um programa de atendimento a crianças da periferia de 

São Paulo.  

Estas oficinas baseavam-se em atendimentos grupais, orientados 

por um facilitador, e baseados no uso de recursos expressivos de 

natureza artística. Ela defende que tais atividades propiciaram 

formação, suporte psicológico e estímulo à ação comunitária, 

possibilitando o aprimoramento do conhecimento de si e dos outros, a 

discussão das condições de vida e de trabalho, a sensibilização para a 

atenção ética à diversidade, e possibilidades de inserção social a partir 

da formação oferecida. 

Rotondaro (2002) também faz um relato de experiência como 

psicóloga em uma instituição que abriga crianças e adolescentes que 

foram abandonados ou perderam os pais. Ela descreve a dificuldade de 

lidar com a intersecção da postura terapêutica (atendimentos clínicos) 

e a postura educativa (grupos de orientação de jovens e grupo lúdico 

com crianças), que seu papel na instituição implica. 

No campo da orientação, Bardaggi, Arteche e Neiva-Silva (2005) 

defendem a implementação de projetos sociais que contemplem a 

orientação profissional para adolescentes em situação de risco. Isto 

com o objetivo de favorecer o resgate da auto-estima e da valorização 

social, da aquisição de repertório de busca de informações 

profissionais, entre outros. 

Já em um artigo em que faz uma reflexão sobre a realidade 

institucional de abrigo para crianças e adolescentes, a partir da história 
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de vida de jovens em situação de risco, Arpini (2003) enfatiza a 

importância da intervenção da Psicologia nas instituições, auxiliando-

as, através de um trabalho de assessoria, no enfrentamento dos 

preconceitos, dificuldades e conflitos que caracterizam seu 

funcionamento. Refletindo também sobre institucionalização de 

crianças e adolescentes, Noal e Neiva-Silva (2007) sinalizam a função 

do psicólogo de ocupar o lugar de orientador da equipe de profissionais 

dentro das instituições, assim como ser o responsável pela avaliação da 

conduta a seguir. 

Por fim, temos as descrições de Leite (2004) e Sampaio (2007) 

sobre um projeto que procurou novos formatos para a inserção de 

psicólogos em ambientes educativos públicos, desenvolvido numa 

escola primária localizada no centro histórico de Salvador-BA, que 

atendia populações de crianças e de adolescentes nomeadamente 

vulneráveis ao risco.  

Sampaio (2007) como idealizadora e participante deste projeto 

ressalta o engajamento de psicólogos, estudantes de psicologia e 

instrutores na instauração de oficinas pedagógicas que funcionaram 

como oportunidades de reunir as crianças ao redor de temas e 

atividades potencialmente interessantes. Além disso, serviram para 

possibilitar o desenvolvimento de relações sociais positivas entre elas e 

os adultos e colaborar para recolocar a criança como ator central da 

cena pedagógica.  
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Leite (2004), na sua dissertação de mestrado, citou a sua 

experiência como psicóloga coordenadora deste mesmo projeto e 

destacou a importância da abordagem da resiliência em auxiliar os 

profissionais que atuam em projetos sociais. Segundo ela, esta 

abordagem propõe uma busca ativa dos recursos pessoais e 

ambientais, valorizando os interesses, a cultura e o contexto 

comunitário e familiar das crianças, além da parceria entre os diversos 

profissionais, tudo com o objetivo de conduzir à superação de 

condições adversas ou traumáticas entre populações desfavorecidas.  

 

• Recurso ao uso de testes e psicoterapia 

 

Hutz e Silva (2002) ressaltam o papel do psicólogo na realização de 

avaliações psicológicas via entrevistas e/ou aplicação de testes. 

Espera-se que estas avaliações, feitas com base numa relação 

interpessoal respeitosa e amistosa, possam gerar conhecimentos para 

embasar intervenções em grupo ou individuais visando reduzir a 

vulnerabilidade e aumentar a resiliência; e aprimorar programas 

institucionais. 

No caso de avaliações psicológicas realizadas para colocação de 

crianças em adoção, pelo Juizado em Porto Alegre, Reppold, Chaves, 

Nabinger e Hutz (2005) argumentam que o uso de testes psicológicos é 

restrito, sendo as avaliações baseadas mais em técnicas diversas, 

como entrevistas, hora do jogo diagnóstico e observações de conduta. 
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Estas visam verificar a maturidade emocional e cognitiva da criança, o 

grau de realidade, a capacidade de vinculação e o interesse em ser 

adotada.   

Habigzang e Koller (2006), discutindo a promoção de resiliência em 

crianças e adolescentes vítimas de violência sexual intrafamiliar, por 

meio de estudo empírico que utilizava a terapia cognitivo-

comportamental, concluíram a eficácia do uso, por psicólogos, deste 

tipo de terapia para tais casos, favorecendo a redução de sintomas 

psicopatológicos, a reestruturação de crenças e comportamentos 

disfuncionais. 

Em outro trabalho, Dalbem e Dell’Aglio (2008) citam o papel da 

atuação do psicólogo no tratamento psicoterápico e no 

acompanhamento de adolescentes institucionalizados por medidas de 

proteção que, junto com o apoio de outros profissionais,  servem como 

adultos cuidadores que favorecem os processos de resiliência e a 

formação de novos relacionamentos no contexto de abrigos de 

proteção. 

 

• O atendimento em rede 

 

Brasil et al. (2003) destacam um programa de intervenção psico-

educativo e sócio-cultural com crianças e adolescentes em situação de 

risco, que se encontravam na rua, vitimizadas por violência familiar ou 

cumprindo medidas sócio-educativas, que inclui a ação do psicólogo 
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dentro de um modelo de atendimento em rede, através de uma visão e 

atuação interdisciplinar em diferentes níveis, como atendimentos 

clínicos individuais, oficinas psico-educativas e oficinas de teatro.  

Avaliando um relato de experiência do trabalho do psicólogo em 

uma instituição que abriga meninas de comunidades pobres, vítimas de 

violência, Antoni e Koller (2001) destacam a importância da integração 

da prática com a teoria para melhoria da qualidade do trabalho de toda 

a equipe de profissionais e da vida das meninas atendidas. O subsídio 

teórico para a prática do psicólogo se sustentou em aspectos 

enfatizados pela abordagem ecológica do desenvolvimento humano, no 

conhecimento teórico sobre as fases do ciclo vital, nas causas e 

conseqüências dos diversos tipos de abusos e nos conceitos de 

resiliência e vulnerabilidade, risco e proteção. 

Neste contexto, o psicólogo agia em equipe e participava de 

atividades como atendimento individualizado, ao atendimento em 

grupo, ao atendimento familiar (como visitas domiciliares), a 

capacitação dos profissionais, a sistematização dos dados obtidos na 

instituição e a participação ativa nas reuniões de equipe e de outras 

entidades. Além disso, permeando estas ações, o foco do trabalho do 

psicólogo foi centrado na importância de fortalecer (empowerment) “as 

características pessoais, oferecer alternativas de apoio na comunidade 

e de propiciar um sentimento de coesão ecológica no ambiente 

institucional, com relações de confiança e vínculo” (Antoni & Koller, 

2001). 
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Ainda nesta direção, Koller e Lisboa (2007) destacam a importância 

dos profissionais estarem engajados no contexto ecológico, de não 

predeterminar ações e intervenções, e de estarem atentos para 

permitir as pessoas se sentirem fortes o bastante para solicitarem 

ajuda e suporte quando precisarem.  

 

• Valorização de uma postura crítica, da ética e da integração entre 

teoria e prática 

 

Em trabalho citado anteriormente, Leite (2004) ressalta o papel que 

pode exercer a abordagem da resiliência em colaborar na formação e 

no fazer do psicólogo através: do estímulo à crítica constante da 

prática cotidiana e às certezas cristalizadas; do repensar e do ampliar 

as possibilidades de ação; e da necessidade de romper com a cisão 

entre teoria e prática. 

T. Ferreira (2000), em artigo também já citado, baseando-se em 

sua percepção, identificou algumas modalidades de presença do 

psicólogo nos serviços de assistência aos meninos de rua: a de “leitor” 

das situações e contexto; a de “juiz”, aquele que julga os 

comportamentos e atitudes a partir dos valores e de um ideal social; a 

do “condescendente”, aquele que justifica as ações do sujeito a partir 

daquilo que o determina, como por exemplo, a sua condição social; a 

do “mestre”, aquele que tudo sabe e passa a definir o destino do 

sujeito sem que ele próprio participe; a do “discurso religioso”, aquele 
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que pode ser o mediador da salvação do outro. Como contraponto a 

estas modalidades, ela sugere uma modalidade baseada numa escuta 

fundada na ética, que faz surgir o sujeito como interrogante de sua 

condição e implicado com seu destino. 

Sobre ética, Andrade e Morato (2004) sugerem que a prática “psi” 

deve evitar o especialismo e gerar conhecimentos nos diversos 

encontros com as pessoas nas instituições. Ademais, a prática deve 

estar compromissada com seus efeitos de transformação social e estar 

baseada numa dimensão ética que considera os valores como criações 

humanas, que acolhe a diferença emergente nos diversos contextos 

como aquilo que propicia transformações nos modos modelares e 

excludentes de estar no mundo. 

No que se refere aos pedidos da instituição para que esses 

profissionais ofereçam “explicações” ou “receitas” para os problemas 

encontrados, Sampaio (2007) sugere recusar as formas tradicionais 

propostas para a ação do psicólogo, como, por exemplo, a atuação 

clínica baseada na queixa do adulto, mas, ao mesmo tempo, apoiar os 

agentes institucionais, implicando-se e solidarizando-se com o 

conteúdo das queixas e as dificuldades de todas as ordens que 

enfrentam em seu cotidiano junto a essa populações. 

Por fim, Morais (2005) que na sua dissertação de mestrado, entre 

outros objetivos, visou a investigar as percepções de profissionais 

(psicólogos, assistentes sociais, médicos etc.) que trabalham em 

instituições de atendimento a crianças e adolescentes em situação de 
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rua, constatou que, estes profissionais vêem sua atuação como 

favorecedora para a criação de um espaço de "ajuda" e de 

estabelecimento de "vínculos" positivos, que gera permanência e 

possibilita os jovens pensarem suas vidas. 
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CAPÍTULO III 

DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO E 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Problema  

Levando-se em consideração o fato de que as intervenções 

desenvolvidas pelos psicólogos tanto podem favorecer como dificultar 

processos resilienciais em crianças e adolescentes, e que a produção do 

significado sobre a resiliência tem sua gênese na experiência social 

concreta, estando associada a necessidades que o sujeito sente no 

contexto em que atua (Rey, 2004), este projeto se desenvolveu em 

torno do seguinte problema: 

De que modo a idéia de resiliência aparece no discurso de 

psicólogos sobre sua prática junto a crianças e adolescentes em 

situação de risco social? 

 

3.2 Objetivos e Modelo teórico 

� Caracterizar a prática destes profissionais a partir de como eles a 

definem. 

� Identificar os significados atribuídos à resiliência por estes 

profissionais.  

� Identificar a centralidade do conceito de resiliência para a prática 

destes profissionais. 
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Figura 4: Modelo teórico 
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3.3 Delineamento do estudo 

 

Esse é um estudo de caso de natureza qualitativa que procura 

investigar de que modo a idéia de resiliência aparece no discurso dos 

psicólogos sobre sua prática junto a crianças e adolescentes. Usando 

como base a classificação de Stake (2005) e de Yin (2003), o estudo de 

caso realizado nesta pesquisa é do tipo coletivo ou de casos múltiplos, 

com vários casos em conjunto para indagar sobre uma questão, e do 

tipo instrumental, em que casos particulares são examinados para 

proporcionar conhecimento sobre algo que não é exclusivamente o 

caso em si. O tipo instrumental serve, principalmente, para alcançar 

determinados objetivos como fornecer compreensão em um assunto, 

problema ou para refinamento de teoria. 

Para isso o trabalho utilizou entrevistas semi-estruturadas cujos 

conteúdos foram interpretados a partir da análise das respostas dos 

participantes.  

A opção por esta estratégia metodológica foi uma conseqüência dos 

objetivos selecionados para esse trabalho que enfocam o material 

discursivo vinculado aos significados da resiliência e a forma como os 

profissionais de psicologia pensam sua prática. 

Apesar de sua natureza exploratória, tivemos como expectativa 

inicial encontrar poucos profissionais que utilizam o conceito de 

resiliência para pensar criticamente sua prática, muito embora 

pudessem já ter algum conhecimento superficial sobre o mesmo. 
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Ademais, esperávamos neste estudo poder observar como se fazia 

presente nas respostas dos entrevistados, as características desejáveis 

de uma prática que facilite a resiliência, os elementos compreensivos 

ou funcionalistas, e também, possíveis diferenças entre profissionais 

que usavam e não usavam o conceito de resiliência na forma de pensar 

criticamente sua prática e a condução de suas intervenções. 

 

3.4 Participantes  

 

Foram realizadas 6 (seis) entrevistas semi-estruturadas com  

psicólogos e psicólogas que trabalham em programas ou organizações 

que atendem crianças e adolescentes considerados em vulnerabilidade 

ao risco pessoal e social. As duas entrevistas piloto realizadas foram 

utilizadas, pela sua qualidade, na análise dos dados. 

A escolha do(a)s psicólogo(a)s foi feita por intencionalidade, visando 

profissionais envolvidos diretamente em intervenções psicossociais com 

potencial para favorecer o desenvolvimento de estratégias resilientes 

neste público. Não houve a necessidade da definição de outros critérios 

de seleção (como por exemplo, tempo de trabalho), pois, para o que se 

procura investigar nesta pesquisa, o critério básico acima descrito 

pareceu suficiente.  

Além disso, a decisão do número participantes, seis psicólogo(a)s, 

se deu através da avaliação progressiva dos dados das entrevistas 

realizadas, até o instante da constatação da saturação teórica, isto é, 
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quando foi percebido que o incremento de novas entrevistas não 

conduziria a um aumento de informações significativas para os 

objetivos da investigação. 

Dos participantes entrevistados, quatro são do sexo feminino e dois 

do sexo masculino, sendo que o ano de formação dos profissionais em 

Psicologia varia entre 1992 e 2006, e o tempo de trabalho na 

instituição entre nove meses e onze anos.  

Dois deles trabalham em uma instituição na cidade de Salvador-BA 

que lida com adolescentes que cumprem medidas sócio-educativas 

(Instituição A):   

� Psicóloga 2 (P2) 

Idade: 42 anos    

Ano de formação em Psicologia: 1994   

Pós-graduação: especialização em Psicanálise 

Tempo de trabalho na instituição: 11 anos 

Referencial teórico: Psicanálise 

� Psicóloga 5 (P5) 

Idade: 44 anos     

Ano de formação em Psicologia: 1992   

Pós-graduação: especialização em Psicanálise e em Fonoaudiologia 

Tempo de trabalho na instituição: 10 anos 

Referencial teórico: Psicanálise 
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A Instituição A tem como finalidade executar, no âmbito estadual, 

a política de atendimento à criança e ao adolescente envolvido em ato 

infracional ou em situação de abandono, levando em consideração o 

Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas - SINASE e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA. Tem como competências:  

• realizar estudos e pesquisas sobre a situação da criança e do 

adolescente no âmbito estadual;  

• formular e executar programas sócio-educativos e de proteção de 

adolescentes infratores, objetivando o desenvolvimento de suas 

potencialidades positivas;  

• planejar e executar programas de orientação e apoio sócio-

familiares;  

• conceber e executar programas de profissionalização e de 

colocação de jovens no mercado de trabalho, em ação integrada e 

articulada com Organismos Públicos e/ou Privados;  

• desenvolver Programas de Treinamento e de Capacitação de 

Recursos Humanos necessários à operacionalização da política de 

atendimento à criança e ao adolescente;  

• fomentar em articulação com outros Organismos Públicos e /ou 

Entidades Privadas, a municipalização da política de atendimento à 

criança e ao adolescente;  

• executar ações complementares à política dos Municípios em 

atendimento à criança e ao adolescente;  
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• articular-se com Organismos Públicos e/ou Privados que atuem na 

área de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do 

adolescente;  

• proceder, com regularidade, à avaliação crítica da política de 

atendimento à criança e ao adolescente sob sua responsabilidade 

(Secretaria da Administração do Estado da Bahia [SAEB], 2006). 

 

Dois atuam em estruturas de assistência social disseminadas pela 

cidade de Salvador-BA, que contempla também atendimentos à 

população infanto-juvenil (Instituição B): 

� Psicóloga 1 (P1) 

Idade: 33 anos     

Ano de formação em Psicologia: 1999      

Pós-graduação: especialização em comunicação empresarial e 

marketing 

Tempo de trabalho na instituição: 9 meses 

Referencial teórico: Abordagem Sistêmica, Psicologia Organizacional 

e Administração 

� Psicólogo 3 (P3) 

Idade: 27 anos     

Ano de formação em Psicologia: 2005      

Tempo de trabalho na instituição: 1 ano e 4 meses (sendo nove 

meses no local atual) 
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Referencial teórico: Behaviorismo 

A Instituição B envolve espaços físicos públicos sob 

responsabilidade do município onde são necessariamente ofertados os 

serviços do PAIF (Programa de Atenção Integral à Família). Tem por 

objetivo desenvolver ações e serviços básicos continuados para a 

população em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, 

privação e/ou fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de 

pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por 

deficiências, dentre outras). Estes locais têm como perspectiva o direito 

à Proteção Social Básica e a ampliação da capacidade de proteção 

social e de prevenção de situações de risco no território de sua 

abrangência (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

[MDS], 2006).  

Quanto aos procedimentos da equipe técnica, estes envolvem 

principalmente (MDS, 2006): 

• recepção e acolhida das famílias, seus membros e indivíduos 

em situação de vulnerabilidade social;  

• oferta de procedimentos profissionais em defesa dos direitos 

humanos e sociais e dos relacionados às demandas de 

proteção social de Assistência Social; 

• vigilância social: produção e sistematização de informações 

que possibilitem a construção de indicadores e de índices 

territorializados das situações de vulnerabilidades e riscos que 

incidem sobre famílias/pessoas nos diferentes ciclos de vida.  
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• acompanhamento familiar: em grupos de convivência, 

reflexão e serviço socioeducativo para famílias ou seus 

representantes;  

• proteção pró-ativa por meio de visitas às famílias que estejam 

em situações de maior risco ou vulnerabilidade; 

• encaminhamento: encaminhamento (com acompanhamento) 

da população referenciada no território para serviços de 

proteção social básica e de proteção social especial – quando 

for o caso; 

• produção e divulgação de informações de modo a oferecer 

referências para as famílias e indivíduos sobre os programas, 

projetos e serviços socioassistenciais do SUAS (Sistema Único 

de Assistência Social).  

• projetos socioeducativos para crianças e adolescentes. 

 

Já os outros dois trabalham em Salvador-BA num programa federal 

de combate à violência sexual com o mesmo público (Instituição C): 

� Psicóloga 4 (P4) 

Idade: 27 anos     

Ano de formação em Psicologia: 2006      

Tempo de trabalho na instituição: 1 ano  

Referencial teórico: Psicologia Analítica; Arteterapia 
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� Psicólogo 6 (P6) 

Idade: 38 anos     

Ano de formação em Psicologia: 1995      

Tempo de trabalho na instituição: 6 anos  

Referencial teórico: Psicanálise e outras referências. 

A Instituição C oferece um conjunto de procedimentos técnicos 

especializados para atendimento e proteção imediata às crianças e aos 

adolescentes vítimas de abuso ou exploração sexual; bem como seus 

familiares, proporcionando-lhes condições para o fortalecimento da 

auto–estima, superação da situação de violação de direitos e reparação 

da violência vivida. O Serviço é desenvolvido no âmbito do Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, de abrangência 

local ou regional, devendo manter estreita articulação com os demais 

serviços da Proteção Social Básica e Especial, com as demais Políticas 

Públicas e instituições que compõem o Sistema de Garantia de Direitos. 

As ações são desenvolvidas por Centros de Referência articulados a 

uma rede de serviços e implantados pelos municípios para o 

desenvolvimento de ações sociais especializadas. O centro de 

referência implantado em Salvador-BA desenvolve serviços de apoio 

psicossocial à criança e ao adolescente e seus familiares vítimas de 

violência, incluindo ações especializadas de: atendimento terapêutico 

em grupo a criança e adolescentes; oficinas educativas; mapeamento e 

abordagem educativa nas ruas; acompanhamento sistemático das 

crianças e adolescentes atendiddos no centro, junto à rede de serviços, 
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família e comunidade; grupo de apoio a familiares; entrevistas 

psicológicas e sociais; acolhimento especial através de colocação em 

abrigo, colocação familiar e família acolhedora. 

A instituição deve proporcionar atendimento psicossocial e jurídico 

por meio de procedimentos individuais e grupais, que considerem 

(Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome [MDS], n.d.):  

• o compromisso fundamental de proteção à criança e ao 

adolescente, visando a prevenção do agravamento da situação e 

a interrupção do ciclo de violência; 

• a centralidade na família, visando à superação de situações 

adversas e a reconstrução/fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários; 

• a necessidade de identificar o fenômeno e avaliar riscos;  

• a compreensão da família em sua dinâmica interna e externa; 

• a necessidade de atenções específicas de caráter social, 

psicológico e jurídico a crianças, adolescentes e famílias.  

• A perspectiva de poder contribuir para a devida responsabilização 

dos autores da agressão ou exploração; 

• a busca, na rede local, alternativas para o atendimento e 

acompanhamento dos autores de agressão contra crianças e 

adolescentes; 

• outras ações, como de prevenção e busca ativa que, por 

intermédio de equipes de abordagem em locais públicos, realize o 

mapeamento das situações de risco e/ou violação de direitos que 
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envolvam crianças e adolescentes. Tais equipes devem realizar 

ações educativas, orientações e encaminhamento ao Conselho 

Tutelar, à rede de serviços socioassistenciais e a outros serviços 

existentes na localidade. 

 

3.5 Instrumentos de coleta de dados  

 

O recurso de coleta foram as entrevistas semi-estruturadas que 

tiveram como base um roteiro desenvolvido para atingir os objetivos da 

pesquisa. Com este intuito, o roteiro da entrevista constou de três 

partes distintas que foram dispostas em uma seqüência que, 

inicialmente, instigasse os profissionais a falarem de sua prática, para 

depois ir afunilando com questões mais diretas acerca da resiliência. 

A primeira parte, intitulada de “Sobre a Prática Profissional do 

Psicólogo”, incluiu a caracterização do entrevistado (sexo; idade; 

escolaridade; local de trabalho - tipo de ação, foco) limitada à 

informações que não comprometessem o sigilo da identidade dos 

profissionais e uma série de 8 questões mais amplas sobre a prática 

profissional relacionadas com as dimensões para a variável I 

(caracterização da prática dos psicólogos), a saber: referenciais 

teóricos; tipos de atividades possíveis; modalidade de atuação 

profissional; ênfases nas intervenções psicossociais e diferentes de 
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formas de se conceber a resiliência; tipo de apoio enfatizado nas 

práticas3. 

Cabe ressalvar que estas dimensões com suas categorias foram 

elaboradas com base em conhecimentos extraídos da revisão teórica 

desta dissertação.  

Para exemplificar, temos as questões dos estilos profissionais com 

relação aos referenciais e das modalidades de atuação profissional 

inspiradas em Lima (2005a, 2006), com conteúdos que tomamos 

emprestados e adaptamos conforme os objetivos da pesquisa. Outros 

exemplos são ênfases nas intervenções psicossociais baseadas em 

Lucchini (2000) e os tipos de apoio definidos nos trabalhos de Pesce, 

Assis, Santos e Oliveira (2004) e Siqueira, Betts, e Dell'Aglio (2006). 

Na segunda parte, intitulada de “Situações-problema”, foram 

construídas 4 (quatro) situações-problema com narrativas de quatro 

personagens - dois profissionais de instituições; duas crianças e/ou 

adolescentes em situação de risco social - para estimular os 

entrevistados a refletirem sobre circunstâncias que envolvem a questão 

da resiliência, mesmo sem o conceito ser apresentado e estar explicíto. 

O propósito foi o de que, após serem solicitados a se posicionarem 

diante das situações, emergissem significados que revelassem uma 

idéia da resiliência independente de se conhecer ou não o conceito. 

Na terceira e última parte, intitulada de “Sobre a Resiliência”, foram 

elaboradas questões mais diretas sobre o conhecimento do conceito de 

                                                 
3 As variáveis, dimensões e categorias estão descritas com detalhes no quadro 1. 
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resiliência e sobre sua importância para a prática profissional. É 

importante ressaltar que quando do desconhecimento do conceito, uma 

definição sucinta e uma contextualização breve sobre conceito foram 

apresentadas, sendo os entrevistados indagados sobre elas na 

seqüência.  

No anexo, o roteiro é apresentado completo.  

 

3.6 Procedimentos de coleta de dados 

 

Os participantes foram contatados e convidados a participar da 

pesquisa e, após a apreciação, assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido. O sigilo quanto à identidade lhes foi garantido.  

Eles foram entrevistados em alguns casos, nas instituições onde 

trabalham, e outros, em suas residências. Isto foi deixado a seu critério 

visando permitir o maior conforto para realização das entrevistas. 

As entrevistas semi-estruturadas partiram do roteiro, sua condução 

foi feita de modo flexível, permitindo adaptações de acordo com a 

situação.  

Todas as entrevistas foram gravadas com a permissão dos 

participantes e posteriormente transcritas. 
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3.7 Procedimentos de análise de dados 

 

Com base no que propõe Yin (2003), a análise das evidências deste 

estudo de caso seguiu uma estratégia analítica geral de dispor tais 

evidências de maneira organizada e de estabelecer prioridades sobre o 

que seria analisado, usando como guia de análise a orientação teórica 

da pesquisa. 

Após a transcrição das entrevistas foi realizada uma leitura flutuante 

de todo o material e depois feita uma análise das respostas dos 

participantes em dois momentos: 

• No primeiro momento, seguindo o propósito instrumental 

deste estudo de caso, as respostas para as perguntas do 

roteiro foram avaliadas, sendo selecionados e organizados os 

trechos que mais estavam relacionados às categorias e 

dimensões iniciais, elaboradas com base nos conhecimentos 

apresentados na revisão teórica da pesquisa. Estas categorias 

e dimensões estão descritas mais adiante no quadro 1, com os 

objetivos de pesquisa, variáveis, instrumento e formas de 

análise.  

• Tal modo de análise de conteúdo se aproxima do que é 

chamado por Laville e Dione (1999) de emparelhamento, que 

consiste em associar os dados recolhidos a um modelo teórico 

com finalidade de compará-los; 
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• No segundo momento, as informações foram interpretadas 

levando-se em consideração os conteúdos emergentes e os 

aspectos avaliados como mais significativos para os propósitos 

desta pesquisa.  

 

3.8 Objetivos de pesquisa, variáveis, instrumento e formas de 

análise 

 

Com base no que foi apresentado neste capítulo, um quadro foi 

elaborado detalhando e relacionando os objetivos de pesquisa, as 

variáveis, o instrumento de coleta e a forma de análise dos dados. Este 

quadro pode ser visualizado na página seguinte. 
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Quadro 1: Objetivos de pesquisa, variáveis, instrumento e forma de análise 
Objetivos Variáveis e Dimensões Instrumento Análise de dados 

 

 

 

 

Caracterizar a 

prática destes 

profissionais a 

partir de como eles 

a definem 

 

 

 

 

Variável 1:  

Caracterização da prática 

dos psicólogos 

 

Dimensões: 

1. Natureza/Avaliação 

(qualidade) da prática  (II) 

 

  

 

 

 

Entrevista semi-

estruturada com 

itens propostos de 

acordo com os 

objetivos da 

pesquisa: itens 

localizados na 

Parte I do roteiro 

de questões  

 

Explorar os 

significados 

atribuídos à 

resiliência por estes 

profissionais a 

partir de categorias 

construídas com 

base na exploração 

do material das 

entrevistas e em 

pré-categorias 

elaboradas a partir 

da literatura 

pesquisada sobre o 

tema 

 

 

Identificar a 

centralidade do 

conceito de 

resiliência para a 

prática destes 

profissionais  

 

 

 

 

Variável 2:  

Significados sobre a 

resiliência 

 

 

 

Dimensões: 

1. Conhecimento ou não do 

conceito  

 

2. Centralidade do conceito 

 

3. Natureza/Avaliação 

(qualidade) da resiliência  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista semi-

estruturada com 

itens propostos de 

acordo com os 

objetivos da 

pesquisa: itens 

localizados na 

Parte II e III do 

roteiro de questões 

(anexo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise qualitativa das 

respostas que emergiram nas 

entrevistas: 

• Usando como base as cate-

gorias e critérios descritos 

nas dimensões das variá-

veis 1 e 2 

• Elaboração de uma série 

de interpretações sobre a 

caracterização da prática, 

os significados dados à 

resiliência e sobre a 

centralidade do conceito. 
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Dimensões para a variável I: 

 

1. Referenciais teóricos:  

 

• Estilo profissional de relação com os referenciais: isolamento (abraça uma teoria como 

valor de verdade, se fechando em um referencial específico), desorientação e relativização4. 

• Possibilidades de referenciais: Psicanalítico; Analítico-Junguiano; 

Comportamental/Cognitiva; Gestalt; Psicodramático; Fenomenológica Existencial; Humanista; 

Transpessoal; Sistêmica; Bio-energética; Psicodinâmica; Psicodramático; Sistêmica; 

Psicossomática; Abordagem ecológica do desenvolvimento humano; Abordagem Sócio-

histórica; Abordagem sócio-antropológica; Interdisciplinar; Mista. 

 

2. Tipos de atividades possíveis: 

 

• Psicoterapia, psicoterapia breve, psicanálise;  

• Informação, orientação, educação em saúde, aconselhamento psicológico (individual ou em 

grupo), orientação profissional; 

• Atendimentos grupais, atendimento familiar (como visitas domiciliares);  

• Oficinas psicoeducativas, profissionalizantes; atividade lúdica;  

• Psicodiagnóstico, avaliações psicológicas via entrevistas e/ou aplicação de testes, anamnese;  

• Atendimento psicossocial, atuação comunitária; 

• Diagnóstico institucional, diagnóstico comunitário;  

• Atividades vinculadas ao trabalho interdisciplinar em equipe 

• Entrevista, acolhimento; 

• Diálogo, conversa, “bate-papo” 

 

3. Modalidades de atuação profissional dos psicólogos junto a crianças e/ou adolescentes 

considerados em situação de risco social: 

 

• Tradicional ou de reprodução: que conduz ao isolamento típico da assistência clínica, da 

psicoterapia como ideal de atuação, centrada em aspectos intra-individuais; 

• Psico-educativa: Papel de instrutor; de treinador; de orientador; papel de educador social; 

• Construção: que demonstra certa abertura para a busca de atuação fora da clínica tradicional; 

crítica constante a prática cotidiana e às certezas cristalizadas; busca do repensar e ampliar as 

possibilidades de ação; preocupação com os fundamentos teóricos e com a produção de 

conhecimento, intencionando romper com a cisão teoria/prática. 

• Atuação psicológica coletiva efetiva: existência de uma estratégia de trabalho, organizada 

no enquadre grupal, que destaca a importância de um caráter mais socioculturalmente 

orientado da prática. Envolve um processo contextual de identificação de demandas, de 

planejamento e de execução de necessidades de atendimento psicológico. Pode incluir a 

                                                 
4 A descrição das duas últimas categorias será apresentada posteriormente nos resultados e 
análise dos dados.  
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dimensão de imersão/inclusão (imersão em associação com a vida da comunidade) e de 

sensibilidade contextual (especificidade contextual das técnicas e conhecimentos); 

• Engajamento em equipes: o psicólogo age em equipe podendo participar de várias 

atividades, através de uma visão e atuação interdisciplinar, podendo desempenhar várias 

funções dentro de um modelo de atendimento em rede. 

 

4. Ênfases nas intervenções psicossociais e diferentes formas de se conceber a resiliência: 

 

• Uma abordagem funcionalista: para qual o resiliente é o que se adapta, um calculador 

motivado pela racionalidade instrumental; visão que inspira programas normalizadores, 

corretivos e de reabilitação, que envolvem uma prescrição a ser imposta sobre a população de 

referência.  

• Uma abordagem compreensiva: que enfatiza as representações e os sentidos dos atores 

sociais (o que é significativo) e a dimensão cognitiva da interação indivíduo-contexto. Nesta 

visão, o resiliente é o sujeito capaz, em contextos concretos de ação, de desenvolver a 

faculdade de cooperação associada à de fazer escolhas autônomas, podendo incluir também um 

sentimento de pertença e a construção de sentido pessoal para as suas experiências.  

 

  

5. Tipos de apoio enfatizados nas práticas  

 

• Emocional e afetivo: que envolve o recebimento de afeto, amor, proteção e assistência, 

através da confiança, da disponibilidade em ouvir e conversar, compartilhar 

preocupações/medos e compreender seus problemas;  

• Instrumental: que se refere ao fornecimento de condições que possibilitam que o 

criança/adolescente atinja algum objetivo, ou ainda algum tipo de ajuda material;  

• Informacional: que envolve o recebimento de sugestões, conselhos, informação e explicações 

desejadas para ajudar a criança/adolescente sentir-se orientado;  

• Interação positiva: que envolve a realização de atividades em conjunto, como se divertir, ir 

para programas culturais, fazer atividades agradáveis. 

 

Dimensões para a variável II: 

 

1. Conhecimento ou não do conceito  

- Conhecer ou não conhecer o conceito 

- Caso conheça o conceito descrever como teve contato com o conceito 

2. Natureza/Avaliação (qualidade) da resiliência  

- Compreensão sobre a resiliência extraída ou das respostas às situações problema do roteiro, ou da 

resposta à pergunta direta que é feita quando se conhece o conceito. 

- Interpretação das respostas dos psicólogos com base nas categorias abaixo. 

2.1 Focos mais amplos da compreensão dos entrevistados sobre resiliência: 

     2.1.1 Foco individualizante: centrado no indivíduo como responsável por sua resiliência, através dos 
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seus traços/disposições individuais ou de suas escolhas. 

     2.1.2 Foco nas condições contextuais: visão da resiliência como algo circunstancial dependente dos 

contextos sócio-culturais, como dependente dos tipos de práticas, ações e intervenções que ocorrem 

para pôr em marcha a resiliência. Inclui também as influências que as representações existentes nas 

comunidades e nas sociedades exercem sobre a possibilidade de resiliência. 

     2.1.3 Foco multi-fatorial: considera a importância da interação entre fatores orgânicos, das relações 

interpessoais, aspectos psicológicos e do contexto na construção da resiliência. 

     2.1.4 Foco universalizante: a resiliência como uma característica universal do homem 

 

2.2 Idéias específicas que compõem a compreensão dos entrevistados sobre resiliência:  
2.2.1 Idéias importantes que ajudam a definir o que seja resiliência: adaptação; superação; 

desenvolvimento positivo; capacidade inata; invulnerabilidade; invencibilidade; resistência 

intrínseca/absoluta; resistência relativa; elasticidade/flexibilidade; estabilidade; processo; fenômeno; 

ressurgimento; saída do risco; negociação de recursos; presença de apoio social protetivo; presença de 

vínculos afetivos significativos; moralidade (socialmente correto); autonomia; sucesso; traumatismo; 

superação com cicatrizes; sentimento de pertença; construção de um sentido pessoal; presença de 

auto-estima e auto-eficácia; desenvolvimento de respostas criativas e de uma estratégia pessoal. 

3. Centralidade do conceito 

- Avaliação da importância do conceito para a prática profissional   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

As palavras têm o poder de por no mundo conceitos que tornam observáveis 

fragmentos de condições humanas. Podendo vê-los, pode-se debater sobre eles, o 

que de repente os torna vivos nos discursos sociais. (Cyrulnik, 2006, p.158) 

 

 

A seguir, as evidências mais relevantes e as análises estão 

organizadas a partir das dimensões e categorias elaboradas com base 

no suporte teórico da pesquisa.  

 

4.1 Referencial teórico e tipos de atividades desenvolvidas   

 

Quanto aos referenciais teóricos, dois casos citaram o uso de uma 

referência teórica exclusiva para a orientação da prática (P2 e P3). 

Estas definições categóricas suscitam o questionamento de se essa 

exclusividade não poderia prejudicar a ação do psicólogo no social por 

não lhe oferecer a flexibilidade necessária ao enfrentamento de 

situações tão diversificadas e complexas. 

P2 “É, eu sou psicanalista, e no fim a referência que eu 
acabo usando é essa mesmo, a psicanálise (...) que o sujeito 
não fique assujeitado pelo que eu quero, pelo que o serviço 
social quer (...) que ele possa se colocar e fazer as escolhas 
dele da melhor maneira...”.  
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P3 “Na graduação, tive uma formação behaviorista, 
comportamental, então eu utilizo este viés assim para a 
observação no grupo infantil, tendo este caráter mais 
diagnóstico (...) pra observar (...) buscar termos funcionais 
pra aquilo que a criança está apresentando no momento e 
pras queixas escolares e queixas familiares...”. 

 

Nos outros quatro casos (P1, P4, P5 e P6), além de uma referência 

principal, os psicólogos citaram o uso de outro fundamento ou técnica. 

P4 “(...) quando perguntam minha linha, eu digo que sou 
desalinhada... eu não tenho nenhuma formação teórica 
ainda (...) utilizo muito mais a teoria jungiana (...) um 
pouco da gestalt (...) a questão da fenomenologia (...)  
alguma coisa do cognitivo/comportamental...”. 
 
P5 “Sem dúvida, a base é a psicanálise, que é a escuta, o 
desejo (...) a pedagogia da presença não é nada mais 
nada menos do que você estar perto e escutar aqueles 
jovens e trabalhar com eles os desejos deles...”. 
 
P6 “(...) não considero assim que eu seja um eclético, 
sempre tive centrado em um trabalho com base 
psicanalítica, mas sempre recorri aos conhecimentos da 
psicologia cognitiva (...) técnicas behavioristas (...) 
gestalt ajuda muito...”. 

 

O fato de que os outros psicólogos utilizam um número maior de 

referências e técnicas para sustentar suas intervenções, pode sugerir 

por um lado, uma maior abertura teórica e uma postura não 

doutrinária que reconhece que nenhum referencial ou técnica dá conta 

da multiplicidade de situações enfrentadas na prática. 

P4 ”(...) mas assim, como eu te falei eu não gosto muito 
de manuais e estes arcabouços teóricos... e eu acho que o 
psicólogo que trabalha com violência ele vai ver que não dá 
pra fazer isso, não dá, porque eu utilizo um pouquinho de 
cada coisa que você viu que você achou que vale a 
pena...”.  
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Mas pode sugerir também um despreparo para enfrentar os desafios 

do trabalho no âmbito das políticas sociais (Scarparo & Guareschi 

2007), o que leva a uma compilação não criteriosa e sem consistência 

de referências e técnicas que são impostas sobre as situações 

concretas que envolvem o público alvo.  

P1 “Eu trabalho dentro da abordagem sistêmica (...) eles 
decidem de que maneira vão trabalhar a questão no grupo 
(...) então eu acho que perder esta escuta 
fenomenológica que é a escuta que eu acredito (...) ter 
este olhar clinico em algumas situações (...) trabalho com 
a metodologia participativa (...) eu trago do Sebrae...”. 

 

Recorrendo às caracterizações de Lima (2005a) sobre os estilos 

profissionais, e adaptando-as ao contexto deste trabalho, a variedade 

de referenciais e técnicas pode então ser indício ou de um estilo 

profissional de relativização, baseado na flexibilidade dos pontos de 

vista, sensibilidade situacional e numa relação amistosa com outras 

referências, ou de desorientação, em que os profissionais se encontram 

impotentes diante da pluralidade das situações e teorias, oscilando 

entre referenciais que podem ser contraditórios ou pretensamente 

“integrados” sem que isso resulte de reflexão e de uma atitude 

consistente. 

Neste estudo, a interpretação feita sobre esta variedade parece 

indicar dois aspectos. O primeiro de desorientação, pois os relatos 

revelam muito mais uma compilação do que o uso articulado e refletido 

dos referenciais e técnicas, não ficando claro se existe uma 
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preocupação com as demandas do contexto e com uma atuação 

psicológica mais adequada ao trabalho no social. 

Um possível indício desta desorientação pode ser a sensação de 

impotência diante dos obstáculos encontrados no trabalho, como no 

relato de P3. 

P3 “Eu acho que basicamente a gente lida com esta 
realidade aqui também, ouve isto dos próprios pais, ouve da 
escola (...) é um discurso [de descrença na capacidade de 
sujeitos ditos em risco] que limita, limita as possibilidades 
porque exige pra mudar esta realidade, exige muita atitude 
de todos os níveis da sociedade, então quando chega até a 
gente, a primeira reação que a gente tem é de limite, a 
gente, eu tenho uma primeira reação... é... perdi a 
palavra... mas de você [como profissional] sentir sua 
impotência”. 

 

O segundo aspecto, de expressar em algum grau um esforço, uma 

tentativa dos profissionais em fazer algo diferente diante das 

dificuldades, e de revelar que prática não é um resultado automático e 

direto da adoção de teorias, mas de um processo cíclico que implica as 

preferências subjetivas do profissional. Tomando emprestado de 

Valsiner (2006) a idéia de metodologia como ciclo epistêmico, e 

fazendo uma adaptação para os propósitos desta discussão, a conduta 

profissional e a sua prática deve ser compreendida a partir de como as 

situações e contextos são experienciados intuitivamente; levando-se 

em conta a interinfluência entre os conhecimentos teóricos, as visões 

de mundo, as interações sociais e as conseqüências percebidas das 

intervenções e do uso das técnicas. 

P4 ”Enfim não dá pra você chegar com um manual, 
mesmo pronto, claro que eu acredito que é bom você ter 
uma base sólida, uma base teórica sólida, mas a gente vê na 
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prática, mesmo sem ter esta base teórica sólida, não vai lhe 
dar um arsenal completo pra você trabalhar, é muito 
complexo mesmo, você vai utilizar um pouquinho daquilo 
que você acha que também vale a pena...”. 

 

Nesta direção, P6 demonstra uma preocupação que esta 

interinfluência ocorra mais intensamente, com o objetivo de se 

sistematizar o saber, produzido individualmente, de um modo coletivo, 

através de uma troca de experiências e um compartilhamento de 

conhecimentos entre os psicólogos. 

P6 “(...) Eu acho que há uma necessidade dos profissionais 
que lidam com esta situação de se encontrar mais, de 
discutir, de transformar isto em teoria, escrever! Eu 
mudaria minha prática, eu preciso concretizar isto, há 
pouca coisa escrita...”.  

 

Ainda levando em consideração a questão da profissão e a base 

teórica, dois psicólogos demonstraram uma postura mais crítica, 

preocupando-se com a formação desse profissional no ensino superior. 

Um dos entrevistados relaciona a predominância de uma atuação mais 

voltada para a clínica no que é ensinado nos cursos de Psicologia (P1). 

O outro aponta para a necessidade de uma discussão epistemológica 

na formação (P6), se aproximando da crítica de Canguilhem (1973; p. 

123) a uma psicologia instrumentalista que “se apresenta como uma 

teoria geral da habilidade, fora de toda referência à sabedoria”. 

P1 “(...) mas o que deparei aqui em Salvador em especial 
com psicólogos ainda muito dentro da visão clínica, se você 
me pergunta o que eu mudaria, dentro da academia, 
abrir realmente leques de possibilidades de atuação do 
psicólogo... só que esta visão já teria que ser mudada dentro 
da faculdade, dentro das academias... é o psicólogo ainda 
tem uma visão muito analítica e pouco social...”. 
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P6 “(...) isto me interessa, deveras porque a filosofia me 
ajudou a me estruturar muito, acho que vou aqui até dar um 
toque para o curso, acho que o curso de Psicologia devia ter 
um curso de filosofia mais forte, com disciplina voltada que 
desse uma base de sustentação, também a importância da 
filosofia para os psicólogos, para quem se forma em 
psicologia; a gente precisa entender isso...”. 

 

Na visão de P6, outro problema que acaba tendo relação também 

com a formação, é o da especialização excessiva nos campos de 

atuação em psicologia. Algo que pode ser relacionado ao que Morin 

(1998; p. 81) cita como o superdesenvolvimento da especialização 

disciplinar, que cria um problema cívico, pois tira o direito das pessoas 

a um ponto de vista “em favor do especialista que monopoliza o direito 

à decisão, já que ele tem a competência”, e um problema de eficácia, 

porque “são totalmente incompetentes quando surge um problema 

novo”.  

P6 “(...) eu acho que o psicólogo precisa ter um horizonte 
maior... ampliar. Não é que eu tenha nada contra o 
conhecimento stricto senso, não é? Mas o lastro precisa ser 
alargado, não é que você seja um generalista, mas que você 
tenha outros conhecimentos que lhe dê suporte para o seu 
conhecimento, você precisa estudar mais filosofia, 
literatura... não podemos virar especialistas, eu acho 
que esta questão da especialização é um problema sério que 
precisa ser discutido...”. 

 

Esta especialização excessiva torna-se mais complicada ainda dentro 

da Psicologia, porque reforça um ponto de vista fragmentado do 

homem e dos fenômenos a ele associados, favorecendo a formação de 

um psicólogo descompromissado frente à dimensão social e histórica e 

ignorante de tudo aquilo que não concerne a o seu foco de interesse. 
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P6 “(...) toda vez que a gente vai se especializando demais 
a nossa profissão, vamos acabar virando uns médicos, 
na verdade nós já estamos próximos disso, chegou o 
especialista daquilo, daquilo e daquilo...”.  
 

Ainda, no que tange à formação dos psicólogos, cabe ressaltar que 

estas críticas vão ao encontro dos desafios que fundamentam as 

Diretrizes Curriculares para o Curso de Graduação em Psicologia 

instituída em 2004, principalmente, da necessidade da presença da 

diversidade da Psicologia nos cursos, da existência do estágio como 

uma oportunidade para um contato problematizador com a realidade e 

do projeto do compromisso social (Conselho Nacional de Educação 

[CNE], 2004; Bock, 2007). 

Nesta direção, acreditamos que a formação deva favorecer o 

conhecimento e a crítica dos pressupostos das políticas sociais 

(Scarparo & Guareschi 2007), o estímulo à reavaliação constante das 

práticas cotidianas e o questionamento sobre a realidade social e suas 

demandas (Bock, 2005). 

Como propõe Sampaio (2007) em trabalho já citado, seria desejável 

que o processo de formação (a aprendizagem técnica) esteja integrado 

em um projeto que articule efetivamente a produção de conhecimentos 

(investigação) e o trabalho de campo (ação). 

Entretanto, diante destes aspectos trazidos pelos entrevistados, não 

somente a questão da formação do estudante durante a graduação se 

torna relevante, mas também sugere uma reflexão sobre a necessidade 

da formação continuada dos profissionais que já se inseriram no 

mercado de trabalho. A formação continuada concebida aqui como um 
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processo de aprendizagem dinâmico e contínuo dos profissionais para 

enfrentarem as demandas institucionais e dos contextos sociais, que 

apesar de poder incluir a atualização técnico-científica via cursos, 

treinamentos e capacitações, deve se constituir também em um 

“trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção 

permanente de uma identidade pessoal e profissional” (Candau, 1997, 

p. 65). 

Este processo de aprendizagem deve implicar tanto os profissionais 

individualmente, com suas responsabilidades sobre a qualidade de sua 

atuação, quanto às instituições que os empregam, que devem 

regularmente proporcionar meios e recursos de aprimoramento para os 

seus funcionários que não fiquem limitadas às capacitações pontuais, 

desarticuladas e fragmentadas. 

Estendendo para os psicólogos que lidam com crianças e 

adolescentes em situação de risco social, o que Marinho-Araújo e 

Neves (2007) defendem os psicólogos escolares, a formação 

continuada não deve ficar afastada da práxis desses profissionais, para 

poder, “na reflexão “em serviço”, permitir o aprofundamento teórico 

necessário às escolhas conceituais e metodológicas mais seguras diante 

do inusitado que, muitas vezes, povoa a atuação” (p.60). 

Em relação às atividades desenvolvidas todos os psicólogos realizam 

trabalhos em grupo, com propósitos variados, sendo que alguns 

manifestam uma postura crítica com relação ao atendimento clínico 

individual. 
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P1 “(...) o psicólogo não tem que atuar só clinicamente 
dentro de um instituição que lida com o social, até porque, 
primeiro seria muito grande a demanda e segundo porque 
nós estamos com um público que não responde a uma 
terapia, a uma psicoterapia de forma eficaz...”. 
 
P3 “um trabalho de grupos montando com um grupo de 
crianças, um grupo também de pré-adolescentes né, um 
grupo de crianças de 8 a 11 anos...”. 
 
P4 “(...) a gente não tem como fazer grandes 
aprofundamentos com cada um então o quê que a gente 
procura fazer é trabalhar em grupo...”. 
 
P6 “(...) acho que funciona muito bem, trabalhar com os 
grupos, trabalhar dentro dos grupos sociais, dentro da 
realidade...”. 

 

Para um dos entrevistados (P1), a predominância do modelo de 

atuação em clínica, seria um dos motivos da perda de espaço dos 

psicólogos nas instituições e projetos que lidam com o social.  

P1 “consigo observar que o psicólogo perdeu muito 
espaço, porque eram dois profissionais de psicologia (...) 
vai ser agora... um psicólogo e um outro profissional (...) 
perdeu espaço porque, por ter essa visão de psicoterapia 
muito forte (...) que só a terapia individual consegue 
resolver as questões e o psicólogo ele tem um leque de 
opções...”.  

 

Já no que diz respeito à característica destes trabalhos de grupo 

alguns tem o caráter mais educativo envolvendo orientação, 

treinamento, informação ou discussão de temas, podendo se estender 

a familiares, funcionários e parceiros de projetos.  

P2 “(...) a gente faz um trabalho com a família tem este 
trabalho pontual com um grupo de famílias, que também 
tem um teor mais pedagógico de trabalhar temas...” 
 
P5 “a gente sensibiliza os parceiros né, é bimestralmente, a 
gente encontra toda a equipe e aí todo desafio que este 
parceiro saía de seu locus de trabalho para ir pros 
treinamentos...”. 
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Alguns destes trabalhos de grupo possuem um cunho mercadológico 

voltado para a inserção no trabalho, oferecendo “soluções” e 

reforçando a responsabilização dos indivíduos por suas performances 

sociais. 

P1 “é um projeto que eu elaborei chamado preparando 
para o meu primeiro emprego e desta maneira nós 
conseguimos levar os jovens para dentro da nossa 
instituição...”  

 
P1 “(...) elas estão muito vítima e começam a culpar o 
mundo pela situação em que elas vivem, eu não nego que o 
sistema, ele é muito responsável sim por algumas coisas, 
mas se eu for sentar numa calçada e chorar pelas coisas que 
acontecem, eu nunca vou sair do lugar e é isso que eu 
passo para eles”. 

 

É importante levantar a questão de que a utilização dos grupos deve 

ir além de uma reação automática à necessidade de se encontrar 

estratégias alternativas para as atividades e técnicas clássicas de 

enquadre dual da psicologia, em que os grupos tornam-se simples 

ajuntamentos que dão a sensação de que um trabalho de caráter social 

está sendo realizado. Na verdade, o que acontece, muitas vezes, é que 

a proposta de trabalho com grupos serve como um veículo que termina 

afirmando as estratégias tradicionais, pois impõe uma lógica de 

intervenção sobre um contexto que pode naturalizar demandas sem 

uma adequada problematização.      

P3 “Porque a gente começou este grupo com crianças muito 
mais pela necessidade da demanda que veio, como eu falei, 
quando souberam da presença do psicólogo aqui, as escolas 
principalmente começaram a encaminhar muito pra cá...”.   
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P6 “(...) é este o papel do psicólogo de observar (...) em 
cada comunidade por incrível que pareça tem suas 
demandas mais específicas, mesmo que sejam parecidas 
tem coisas que são bem do ambiente local...”. 
 

É desejável que a opção pelos grupos se baseie numa reflexão que 

leve em conta as idiossincrasias do público alvo, os aspectos 

socioculturais e o questionamento das demandas.  

P4 “Uma coisa que aprendi muito, aqui neste trabalho é que 
assim, cada caso é um caso, cada pessoa, cada criança, 
cada adolescente... não tem como a gente chegar aqui, ah, 
porque o nesta instituição tem de ser em grupo e que eu vou 
fazer sempre grupo, não... tem coisa, você vê a coisa, cada 
pessoa que chega pra você com sua estória, demanda um 
tipo de olhar, um tipo de acolhimento que é diferente do 
outro...”.  
 
P6 “Os psicólogos têm que ter um trabalho que deve ser 
mais sócio-educativo, eles têm de aprender a fazer isso, 
será que ele tá preparado, será que tem técnicas pra 
trabalhar com grupo? O quê que ele tem a oferecer a um 
adolescente? Por isso que quase ninguém forma grupos de 
adolescentes...”. 

 

Além disso, deve procurar estar calcado em argumentos teóricos, 

como, por exemplo, o sugerido por Costa (1989), de que a intervenção 

do psicólogo em trabalhos de grupo é mais adequada à experiência 

cultural, aos hábitos adquiridos e ao sistema de fala das pessoas de 

camadas populares, permitindo as reações diretivas à fala dos outros, a 

tomada da palavra e o livre curso do pensamento.  

P6 “A questão da linguagem é outro ponto importante, no 
atendimento individual tem pouca produtividade, pois eles 
acreditam mais nos pares, acreditam pouco na mágica da 
palavra psicólogo. Principalmente, os adolescentes e 
adultos, o desenvolvimento é melhor em grupo, num 
grupo a experiência passa de um para outro, ouve da boca 
de seu par do que da boca do próprio psicólogo. Às vezes, 
eles não estão na linguagem nossa e vice-versa. É um 
desafio de linguagem. Eles vivem mais comunitariamente 
que a gente, eles se matam mais se ajudam para sobreviver 
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também. Eles acreditam muito mais neles do que qualquer 
profissional...”.  

 

Quanto ao atendimento individual baseado na clínica, embora não 

represente a primeira opção de intervenção, geralmente quando 

aparece, é justificado por dificuldades de encaminhamento, por 

pressões institucionais ou por uma avaliação da adequação do seu uso 

frente a uma situação específica.  

P2 “(...) quando tinha algum caso, por exemplo, é, 
drogadição, alguma coisa que merecia um tratamento mais 
específico, clínico e que não era a idéia do trabalho que a 
gente queria fazer a gente tentou encaminhar e nunca deu 
certo, nunca, fracassava nestes encaminhamentos e aí a 
gente começou a atender aqui”. 
 
P2 “(...) a gente abre este espaço, por exemplo, todo 
mundo que eu atendo que eu fiz a triagem, vem uma 
semana aqui, e tem um espaço, ele vai falar se ele quiser, 
ele não é obrigado a falar nada, mas ele tem este espaço, 
se ele quiser falar, ele fala”. 
 
P4 “(...)acho que não tem nenhum problema em atender 
novamente fazendo, e tem casos né, que precisa ser 
individual mesmo assim, são casos que você precisa tá um 
pouco aprofundando...”. 

 

Um dos psicólogos (P6), procura, na prática, integrar os universos 

clínico e social, recorrendo ao atendimento clínico individual como uma 

alternativa possível a depender do caso. 

P6 “(...) e aí você precisa atender aquela pessoa de um 
modo individualizado... não invalida, uma coisa não invalida 
a outra... a gente busca fazer uma composição entre um 
atendimento clínico e um atendimento que eu posso 
chamar na área da psicologia social”. 

 

Para finalizar, a realização de trabalhos, como descritos por P4 e P6, 

que proporcionem acesso a atividades culturais pelo público alvo é um 
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esforço interessante de sair do modelo tradicional de atendimento dual 

ou em grupo, valorizando intervenções vivenciais, participativas e 

“extramuros”.  

P5 “(...) Eu coordeno um projeto que é o cultural que é fazer 
com que estes meninos tenham acesso a um filme, uma 
vez por mês, ele e a família...”. 
 
P6 “(...) a gente começou a trabalhar com um processo com 
crianças e adolescentes levando a ter acesso a esses bens 
simbólicos, por exemplo, sessões de cinema, de teatro, né, 
visitas a locais como jardim zoológico, museu, espaços 
culturais, academias, então existe já uma perspectiva como 
horizonte, não é?...”.  
 
 
 

4.2 Modalidades de atuação profissional e a ênfase na 

intervenção psicosssocial 

 

Entre os psicólogos entrevistados (P1 e P2), uma das modalidades de 

atuação profissional encontrada foi a de caráter psicoeducativo baseada 

em trabalhos de grupo.  

P2 “os adolescentes escolhem e a gente trabalha com tipo... 
filmes (...) tem momentos em que é mais pra falar sobre 
(...) questões pontuais (...) preconceito, racismo, a questão 
da mulher; questões que aparecem (...) aí fica uma coisa 
mais pedagógica também”.  

 

Em determinados casos, os trabalhos psicoeducativos acabam 

possuindo uma ênfase funcionalista, que evidencia uma tendência de 

prescrição, no sentido de ensinar soluções (“ensinar resiliência”) e de 

cobrar e responsabilizar os sujeitos por suas performances sociais. 

Estas características não são condizentes com o que se espera na 
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literatura para uma prática que favoreça resiliência (Lucchini, 2000; 

Ungar, 2005b; Cyrulnik, 2005). 

P1 “(...) eu não tô oferecendo o primeiro emprego, eu estou 
oferecendo uma solução para conseguir este emprego que 
vai ser feito por eles mesmos (...) Ah! Pensávamos que 
íamos conseguir já o nosso primeiro emprego (...) [ela diz 
para os adolescentes] é com vocês; eu falo isso é com 
vocês!”.  
 
P1 “(...) você não rouba para ajudar a família, você rouba 
porque você optou que esta é sua conduta, agora você 
tem de estar ciente do preço que você vai pagar por isto (...) 
e o que eu coloco para estes jovens é que é uma 
escolha dele (...) então ele vai se responsabilizar pelo que 
vai acontecer lá na frente”.  

 

Cabe ressaltar que estas ações de cunho educativo realizadas por 

psicólogos em contextos institucionais são fundamentais para o 

desenvolvimento não só dos adolescentes e das crianças, mas para 

ajudarem os recursos humanos disponíveis a reconhecê-las como 

pessoas e apostar nos seus potenciais de resiliência (Leite, 2004; Noal 

& Neiva-Silva, 2007), o que na prática não vem acontecendo. 

P5 “Na verdade, quando eu trabalhei dentro dos abrigos, eu 
vi que as primeiras pessoas que tinham de ser trabalhadas 
eram os funcionários e principalmente, os orientadores que 
são na verdade profissionais que são recrutados, muitas 
vezes para serem segurança; teria o psicólogo aí esta 
função de transformar o segurança em um 
orientador...”. 
 
P5 “(...) os funcionários não estão preparados, não 
estão tecnicamente preparados pra receber estes jovens, 
que são jovens muito mobilizadores... chamados grandes 
lixos da sociedade, que ninguém quer, que não podem ser 
vistos... a sociedade não quer ver estes jovens tendo um 
problema de comportamento... precisa ter uma aporte bom 
destas pessoas, tem de ser pessoas que tem muita 
estrutura...” 
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Os relatos também indicam a utilização de elementos de uma 

modalidade tradicional de prática, com atividades clássicas de 

enquadres duais, ou até mesmo grupais, que mantêm a lógica e 

utilizam recursos da psicoterapia e do psicodiagnóstico. 

P4 “A gente trabalha em grupo, esses grupos são semanais, 
geralmente duram uma hora e quarenta, mais ou menos, 
são grupos livres, às vezes, assim, a gente costuma dar um 
tema, trabalhar com alguma coisa específica (...) para você 
acessar o universozinho da criança e do adolescente você 
tem que ir pelo lúdico mesmo... o adolescente já 
verbaliza, já tem um discernimento mais assim...”. 
 
P6 “(...) dependendo do grau do trauma que ele sofreu 
(...) você vai, faz algum acompanhamento, não é, e muitas 
vezes você acaba tendo que enquadrar este tipo 
atendimento num tipo de psicoterapia breve, aí você tem 
necessidade de referencial também...” 

 

Outra modalidade de atuação que surge nos relatos é a de 

engajamento em equipes. 

P4 “(...) aqui a gente procura funcionar é, de uma forma 
interdisciplinar, a gente acredita que um sem o outro aqui, 
o trabalho não flui, psicólogo sem o assistente social não 
flui, o assistente social sem o jurídico... então a gente 
procura tá fazendo um trabalho bem articulado...”. 
 
P6 “(...) essa equipe geralmente se reunia 
semanalmente, quinzenalmente para trabalhar, as 
demandas que chegavam, analisar estes casos, buscar 
otimizar o atendimento, seria tipo um planejamento de 
intervenção, para a gente poder direcionar melhor este 
atendimento”.  

 

Nesta direção, alguns psicólogos colocam a necessidade de melhoria 

ou criação, conforme o caso, de um trabalho interdisciplinar e em rede. 

Isto coincide com o que Brasil et al. (2003) defendem da importância 

do estabelecimento de um modelo de rede institucional integrada a 
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uma equipe interdisciplinar, atuando em diferentes níveis de 

intervenção. 

P3 “precisaria de um trabalho mais forte de rede, no 
sentido das ações estarem mais interligadas, a gente 
caminhar numa direção mais clara, um projeto trabalhando 
com mães, um projeto trabalhando com pais, um projeto 
trabalhando com idoso, trazer cada vez este trabalho em 
rede mais interligado...”. 
 
P4 “(...) e outra coisa que eu mudaria, assim, a 
possibilidade de todas estas crianças e adolescentes, e seus 
familiares pudessem ser melhores assistidos na rede, 
pois a rede ainda é falha. Isto implica maiores parcerias 
mesmo, de serviços né...”. 

 

Entretanto, no primeiro exemplo (P3), o profissional confunde 

trabalho de rede com a especialização crescente dos serviços, o que é 

diferente de se pensar uma rede como um espaço de formação de 

parcerias, cooperações e articulações dos sujeitos institucionais, no 

âmbito público e privado (Lorencini, Ferrari & Garcia, 2002). 

O pedido por implementação de atividades em rede e de caráter 

interdisciplinar, pode revelar, ao mesmo tempo, algo das dificuldades 

das condições de trabalho, da percepção dos contextos e dos 

problemas sociais complexos, mas também algo da insegurança e do 

isolamento do profissional que vislumbra nesta implementação, uma 

perspectiva de orientação e de auxílio institucional.   

P3 “(...) que uma coisa que já vem sendo muito discutida e 
que muitos tem se esforçado neste trabalho, que a gente faz 
a nossa parte, vamos dizer assim, a gente precisa 
encaminhar para um dentista, a gente precisa de uma 
atenção de um médico,  a gente precisa fazer um exame que 
vai além da nossa condição aqui, e a gente sente muita 
dificuldade, quando precisa encaminhar, quando precisa 
de outras atenções, ou vice-versa, de outros centros, de 
outras pessoas pra chegarem até a gente as vezes é muito 
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difícil... então eu acho que se a gente conseguisse começar 
por este trabalho de rede, facilitar este trabalho em rede, eu 
acho que já seria um bom passo”. 
 
P5 “(...) alguns são do interior e não podem voltar, ou pro 
bairro, não podem retornar pra aquele bairro, tem que 
alugar em um outro lugar casa, tem que estar em algum 
lugar, e isso a gente sente falta, este apoio, a gente poderia 
ter uma parceria com a Urbis da vida que é do Estado pra 
poder ver casas pra estes jovens, de se reestruturarem, mas 
não, nem sempre a gente conta com este apoio, hoje 
cortaram esta verba... e aí compromete um pouquinho o 
trabalho...” 

 

Este aspecto do trabalho, da inter-relação com outros profissionais, 

traz a questão da especificidade e dos limites de ação de cada profissão 

no campo de atuação.   

P6 “(...) todo mundo acha que pode fazer escuta (...) todo 
mundo acha que exerce (...) virou agora moda, todo 
mundo escuta... eu disse (...) a sua escuta, seu olhar é 
completamente diferente do meu (...) claro as interfaces 
sempre existem, mas eu acho que é preciso a gente delinear 
melhor (...) o que você faz com a sua escuta e o que eu faço 
com a minha, o que nós fazemos com as nossas duas 
juntas...”. 
 
P6“(...) então é muito importante para o psicólogo demarcar 
isso, e mesmo por uma questão ética, saber até onde vai 
as informações de seu paciente, isso eu deixo bem claro lá 
na equipe que trabalho, o que é o limite, o que é possível, o 
que tecnicamente, eles podem alcançar e saber para a gente 
melhorar o atendimento lá...”. 

 

Os posicionamentos de P6 podem sugerir algumas reflexões. Uma 

delas acerca da necessidade de uma demarcação do papel do psicólogo 

sustentada na ética do cuidado e não no controle do território e na 

posse dos “pacientes”. E a outra, de que a verdadeira especificidade da 

escuta do psicólogo que trabalha no social comparada a de outros 

profissionais, é que seja uma escuta cautelosa, como propõe Lima 
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(2005a), uma escuta culturalmente sensível “que inclui as “impurezas” 

no sentido de compreender a visão de mundo daquele que produz a 

fala”. 

P6 “(...) inicialmente não selecionar o quê vai ouvir, 
deixar solto (...) depois você pegar os ganchos na hora que 
ele tocar naquele ponto, na hora que ele valorizar isso ou 
aquilo ou ele trouxer estes valores de estruturação dele (...) 
pode ser que (...) encontre muito poucos, mas aqueles 
poucos podem ser uma base, um começo e é daqueles que 
você pode montar os outros, não é?...”.  

 

Passando para a ênfase na intervenção psicossocial, elementos de 

uma prática compreensiva, que enfatiza as representações e os 

sentidos das crianças e adolescentes para as suas experiências, e que é 

condizente com o que se espera de uma ação promotora de resiliência, 

são encontradas nas falas de alguns dos entrevistados.  

P4 “(...) eu vou desconstruir? Eu vou falar pra ela assim, 
olhe, não, não vá pra cemitério, não faça isso, que é 
bobagem? A gente não tá aqui para desconstruir... mas 
assim, vá, isso é legal, você gosta né, o quê, que outras 
coisas você pode gostar, que outra coisa você pode?...”.  
 
P4 “(...) não faço nada sozinha, nada, absolutamente nada, 
tou aqui sempre junto, sempre com uma pessoa, sempre 
refletindo junto com ela. Então junto com eles a gente 
procura ver outras perspectivas e abrindo um pouquinho 
os horizontes, ampliar as possibilidades...”.  
 
P6 “(...) o trabalho do psicólogo é buscar um trabalho sócio-
educativo, que ele possa dar margem, não ele dizer o quê é 
o horizonte do adolescente, mas ele abrir os horizontes pro 
adolescente, não é você dizer: você vai fazer isso... não 
nunca...”. 
 
P6 “(...) não sente completo, ele não tem lá quem amar, ele 
sexualmente, ás vezes, geralmente não tá resolvido, então 
ele vai por aí, ele precisa descansar, quando ele encontra 
algo para se agarrar, um amor, alguém que lhe dê suporte 
e confiança, alguém que lhe leve seus laços, seus princípios 
de resiliência, suas bases resilientes, aí ele pode ainda ter 
alguma chance; aí ele não vai dizer isso [Se eu morrer 
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nasce outro igual], ele não tem sonhos, não tem objetivos, 
não tem amor, ele está num comportamento de risco que a 
gente chama, ele não objetivos, ele tá com a morte 
anunciada, então ele morre deste jeito...”. 

 

Esta necessidade de uma atitude compreensiva, como a de escutar 

e a de dar voz aos sujeitos (Cyrulnik, 2001), evitando impor atividades 

e técnicas sem procurar conhecer o contexto (Ungar et al., 2004b), por 

exemplo, é exemplificada por P5 numa atividade proposta por ela que 

teve um efeito inesperado.  

P5 “e aí, você gostou do filme? Ele fez, odiei este filme, 
na verdade a gente não sabe da subjetividade, a gente tem 
saber da subjetividade deles, então meninos que não tinham 
mães né, alguns com históricos bem fortes com relação a 
mãe... perdeu a mãe no início do filme, que filme ruim... aí, 
eu dizia assim sim, mas achou o pai, depois encontrou os 
irmãos... não valia, perdeu a mãe, a mãe vale pra ele e os 
outros não, né os pais são os parceiros da mãe, porque os 
pais quase nunca ficam nesta estrutura de classe média 
baixa, oh, classe baixa mesmo né, a população carente, são 
de matriarcas, não existe um homem, o homem é um 
parceiro atual da mãe, então vale a mãe, como aquele filme 
ia servir pra eles, se a mãe morria no início do filme? Então 
é um aprendizado diário sempre com eles sabe, muito bom, 
só a subjetividade... ela... a gente só aprende escutando 
eles”. 

 

Ainda como parte da postura compreensiva, torna-se importante 

estar sempre predisposto a apostar nos sujeitos, pois como afirma 

(Cyrulnik, 2005), uma catástrofe evolutiva é esperada “quando os 

adultos responsáveis, não acreditando na possibilidade de recuperar 

estas crianças, não dispõem em torno delas nenhum tutor de 

resiliência” (p.25).  

P2 “Quando eu cheguei aqui... pensei pra que psicólogo, né, 
diante da miséria, da situação miserável destas pessoas, o 
quê que o psicólogo pode fazer diante disso? (...) mas o 
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que eu percebi é que o quê o psicólogo tem de fazer, porque 
a subjetividade está em tudo...”. 
 
P5 “(...) mas que a gente tem de acreditar nisso né, que ele 
escape, como um sujeito em desenvolvimento que pode se 
reordenar e sabemos que embora seja difícil, é 
possível...”. 
 
 

4.3 Tipos de Apoio  

No que diz respeito ao tipo de apoio fornecido, alguns profissionais 

utilizam estratégias e técnicas para atingir algum objetivo específico, 

caracterizando assim o apoio instrumental.  

P1 “(...) eu utilizo muito da verdade, trabalhar com a 
verdade (...) enquanto eu estou passando a metodologia em 
si, eu também estou trabalhando outras questões com os 
adolescentes, ainda que esteja intitulado marketing pessoal 
que faz parte de nosso trabalho, junto estou trabalhando 
a auto-estima (...) a necessidade da auto-confiança”. 
 
P2 “Eu atendo diretamente adolescentes egressos de 
medidas sócio-educativas (...) então são vários grupos, têm 
grupos de quem tá no trabalho, grupo de quem tá 
entrando... vamos trabalhando a perda, a saída mesmo 
do projeto, porque a idéia do projeto é fazer este corte com 
a instituição, que ele possa se reestruturar...”. 

 

Muitas vezes, este apoio instrumental pode deslizar para um tipo de 

ajuda prescritiva, messiânica, que utiliza um discurso tipicamente 

religioso (T. Ferreira, 2000) como recurso para promover a adesão aos 

trabalhos.  

P1 “(...) é a maneira que eu consigo seduzir os jovens, por 
incrível que pareça é falando a verdade, colocando a 
verdade para eles... eu não tô oferecendo o primeiro 
emprego, eu estou oferecendo uma solução para conseguir 
este emprego”. 
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Os entrevistados (P3 e P6) alertam para a realidade difícil de luta 

pela sobrevivência cotidiana que as crianças e os adolescentes 

vivenciam e salientam a importância do acesso a bens simbólicos e do 

auxílio material, ampliando assim a compreensão de apoio 

instrumental.  

P3 “(...) nas próprias palavras dos adolescentes ou das 
crianças, você vê... a realidade que elas trazem da 
violência, das drogas, do tráfico, desde a tenra idade (...) 
todas elas já viram tiroteios, batidas policiais (...) passam 
fome, sede, necessidades em casa...”. 
 
P6 “(...) eu preciso ser também, porque pra eu ter eu 
preciso ser algo, eu preciso sonhar em ser, neste percurso 
eu quero ter também, claro, ninguém vive, senão você 
morre, você pra poder pensar também, você precisa 
comer, você precisa ter alguma coisa, algum meio 
material...”. 
 
P6 “(...) eu tenho uma família pobre desestruturada, bens 
materiais zero, bens simbólicos também que não podem 
passar para o adolescente... a necessidade... não tem 
quem reforce e nem quem diga a ele que não deve se 
roubar e não deve tirar as coisas dos outros... você luta 
com as necessidades primárias fisiológicas para depois você 
trabalhar com segurança que Maslow coloca (...) eles estão 
lá embaixo na escala, então a gente não devia se espantar 
com isso...”. 

 

O acesso a recursos materiais é considerado por Ungar (2008) como 

uma das tensões existentes entre os indivíduos, suas culturas e 

contextos, que coloca desafios a serem ultrapassados pelas crianças ou 

adolescentes no caminho para a resiliência.   

Também merece destaque o que diz P6 acerca do suporte 

instrumental oferecido pelo ambiente familiar, incapaz de responder às 

necessidades básicas de seus membros em função da situação de 
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pobreza, deficiência que muitas vezes leva à exploração da criança ou 

do adolescente. 

P6 “(...) ele tá dentro de uma sociedade de consumo, ele 
não tem nada, ele não tem dinheiro, a família não tem, ele 
é inclusive colocado pra ganhar dinheiro pra família, é 
que eu chamo que ele está no olho do furacão...”. 

 

Estas considerações de P6 sobre o apoio instrumental são 

corroboradas por autores, como Cyrulnik (2004, 2005, p.167), que 

ressaltam a importância dos recursos externos estáveis, ou seja, a 

possibilidade de uma dada estrutura ou contexto sócio- cultural de 

fornecer tutores que permitam “soprar as brasas da resiliência”. 

Outro tipo de apoio encontrado nos relatos dos profissionais foi o 

informacional materializado, principalmente, por atividades de 

orientação às crianças, aos adolescentes e seus familiares.  

P5 “(...) o nosso de trabalho de egresso é trabalhar com 
presente e futuro, né... elaborar, lógico, coisas que vem do 
passado, mas assim é projeto de vida curto, médio, longo 
prazo, a gente faz projetos de vida, a gente constrói 
projetos de vida com eles...”. 
 
P5 “(...) era um grande desafio, trabalhar com a 
mentalidade inatista dos orientadores e funcionários, 
já nasceu ruim, essa criatura nasceu ruim (...) isto era um 
empecilho pro trabalho (...) Como, pau que nasce torto não 
volta? Não existe isso, pra gente que é da psicologia, né a 
gente que trabalha com mudança (...) é um grande 
grandessíssimo equivoco (...) não existe isso”.  

 

Este tipo de apoio, oferecido pelo psicólogo, pode ser 

desempenhado quando ele assume uma posição de disciplinador, como 

um representante social das instituições gestoras de indivíduos que, 
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numa postura adaptacionista, apresenta regras sociais e estabelece os 

limites para a ação individual.  

P1 “(...) é necessário realmente mostrar os limites, 
mas mostrar de uma forma clara não de uma forma 
contaminada (...) ele tem de saber como colocar as regras 
porque existem regras não tem como, mas o que eles 
fazem, eles dizem “eu não gosto de regras”, mas elas 
existem, o nosso sistema é feito de regras (...) eu concordo 
plenamente da necessidade dos limites, das regras, mas 
você tem de saber como fazer”.  

 

Contrários a esta visão disciplinadora, P4 defende o papel do 

psicólogo como educador e P6 condiciona a eficiência de propostas 

educativas ao fornecimento de oportunidades. 

P4 “(...) quando uma criança entra assim na sala que chupa 
bala joga o papel, outra coisa regrinha básica da sala... tirou 
o brinquedo coloca o brinquedo no lugar, então são 
pequenas coisas que a gente vai fazendo, orientando né, 
mas não no sentido disciplinar, no sentido de ajudar que a 
criança reflita sobre algo que não é legal... a gente faz 
uma orientação, eu acho que isso, o psicólogo tem um 
papel de educador também, ele não pode fazer o papel de 
pai e mãe, mas ele tem uma função de educador também, 
claro né”. 
 
P6 “(...) o adolescente precisa também, precisa dos limites, 
dos nãos, porque às vezes até ele demanda isso, é um SOS, 
mas olhe só, não dá pra você ficar só falando nisso, não 
adianta querer educar se eu não tenho a possibilidade, e 
se ele não sonha, ele não acredita em mais nada ele, não 
tem nem crença, objetivos (...) eu vou me educar sem 
sonho, pra quê vou me educar pra usar em quê?”. 

 

Como criticado por P6, o apoio informacional também pode ser 

exercido da posição de mestre (T. Ferreira, 2000), daquele especialista 

que detém o saber e mostra o caminho para a resolução de problemas 

humanos.  

P6 “(...) outra coisa também, é, isto é muito importante, 
psicólogo precisa saber que não é dono da verdade, nem 
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dono de mundo, ele não pode dar conta sozinho, sair dessa 
autonomia, auto-suficiência, porque tem que abrir e dizer... 
e tem outra, ele não entra, não pode ficar naquele lugar que 
colocam ele de mágico, de suposto saber...”.  

 

O apoio de interação positiva, que envolve a realização de atividades 

em conjunto para favorecer o desenvolvimento do potencial resiliente 

através da convivência, aparece também como recurso utilizado pelos 

entrevistados. 

P3 “A gente propõe jogos, a gente propõe brincadeiras, 
propõe atividades com elas pra que a gente possa interagir 
e, inicialmente, observar se aqui também neste grupo estas 
queixas apareciam”.  
 
P6 “(...) outra coisa importante, o trabalho da resiliência, eu 
acho o trabalho com grupos de adolescentes importante no 
sentido de, não é ficar no discurso (...) e levar eles pra 
discutir com outras pessoas, fazer oficinas com ele, tem que 
tirar ele pra ir aos locais...”. 
 
P6 “(...) mesmo com adolescente superando a adolescência 
você já pode usar esta técnica, através da leitura de um 
conto, através de análise de um caso, ou de um jogo que 
você desenvolve com eles...”. 

 

Nesta direção, P6 sugere que o psicólogo leve em consideração a 

necessidade que os adolescentes possuem de se inserir em uma vida 

social e cultural plena, resultando na continuidade de seu 

desenvolvimento de forma saudável. Como Cyrulnik (2004) adverte, 

este processo deve ir além de uma distração agradável para permitir 

uma verdadeira participação na cultura, “engajar-se nela, tornar-se 

ator e não apenas assistido” (p.209).  

P6 “(...) existem políticas nacionais, existem programas e 
projetos, verbas e dinheiro, agora é preciso é que quando o 
dinheiro vier, e quando este suporte vier, que os 
psicólogos apontem horizontes, que dêem a 
possibilidade de que o adolescente voltar a sonhar, se a 



 

 

128

gente tiver canais, tecnicamente pra conseguir isto, pra 
que eles possam objetivar suas vidas, pra que eles possam 
sonhar (...) o adolescente precisa ir até aos bens, ele precisa 
ir ao teatro, ao cinema, ele precisa ir as academias, ele 
precisa ter acesso aos bens, senão ele não consegue sonhar, 
porque não tem com o quê, aí fica só olhando/sonhando pela 
televisão...”.  
 

A importância do apoio emocional/afetivo, que implica o 

recebimento de afeto e proteção, valorização da auto-estima e a 

formação de vínculos, aparece nos relatos.                                             

P2“(...) não posso definir de que aquela pessoa que tá ali 
vai criar uma transferência com a instituição, vai achar que 
aqui vai fazer uma diferença pra ele (...) quem pode se 
beneficiar disso é quem criar este vínculo, né?... quem não 
criar este vínculo não vai se beneficiar, pelo menos 
naquele momento”.  
 
P6 “Eu acho que pra você alcançar o adolescente, eu acho 
que tem uma palavrinha mágica... a palavra chave no 
trabalho com adolescente é auto-estima (...) a questão do 
adolescente é oportunidade, de sonhar e objetivar...”. 

 

O lugar do vínculo, do encontro estimulante e da construção de uma 

relação significativa com um profissional que favoreça a criança ou 

adolescente tecer sua resiliência (Tomkiewicz, 1999; Cyrulnik 2005), é 

apresentado por dois entrevistados. 

P5 “[diante da situação problema da criança/adolescente 
que vê no roubo a única saída]... pois é, enfim... como 
julgar, né? Naquela circunstância? A gente vai fazer tudo se 
ele dissesse isso, eu vou fazer tudo pra você não precisar 
roubar mais, vai depender de você querer, eu posso te dar 
a mão, mas julgá-lo por isso de forma alguma, não tem 
porque julgar né”. 
 
P6 “(...) você vem trazendo o adolescente, a sua luta é esta, 
é reforçar para que ele possa suportar, mesmo quando ele 
continua naquela dita situação de risco, você estando 
próximo dele, você é seu referencial e muitas vezes a 
gente vê que o referencial desta criança ou do adolescente 
não são os pais é você...”. 
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A preferência por uma posição profissional técnica e mais 

distante e outra mais afetuosa é uma tensão presente nas narrativas 

dos profissionais.  

P5 “(...) o lugar do técnico é um lugar difícil né, porque tem 
a coisa afetiva da relação que lhe quebra. Como? É de 
carne e osso, não pode ser tão técnico, você tem que 
vacilar, eu via assim, alguns orientadores eles levavam os 
jovens pra casa, e você vai dizer que é ruim, aí eu diria 
assim, é ruim? É ruim é ser abandonado, tá entendendo. É 
tá ali naquele local sem possibilidade de ter relação com 
pessoas né, só são aquelas pessoas da mesma natureza tão 
ali, você só se relaciona com pessoas da mesma natureza e 
não vê outras coisas diferentes que possam ser distintas e aí 
você vê o mundo daquela forma...”. 

 

Tomkiewicz (1999) traz uma contribuição interessante para 

compreender melhor essa questão, ao se posicionar a favor do apoio 

social, da entrada em cena do amor e a valorização dos vínculos entre 

os sujeitos, em oposição a uma tendência autoritária oriunda, segundo 

ele, das influências da psicanálise que, por causa do suposto declínio 

da função paterna na contemporaneidade, justificaria uma posição de 

resgate da lei e dos limites, para reprimir e combater os riscos 

representados por crianças e adolescentes excessivos.  

Corroborando Tomkiewicz (1999), Bronfenbrenner (1996) diz que o 

impacto desenvolvimental de uma díade aumenta em função da 

reciprocidade, da mutualidade de sentimentos positivos e da alteração 

do equilíbrio de poder a favor da pessoa desenvolvente (p. 49). 

P4 “(...) pra gente conseguir um vínculo inicial, a gente 
precisa fazer com que a criança e o adolescente se sinta a 
vontade, até porque ela não tá afim de falar mesmo sobre o 
que aconteceu, geralmente, quando ela chega até nós, ela já 
repetiu essa estória trezentas vezes (...) um vínculo inicial, 
pra que ele tenha prazer em tá vindo, vontade em tá 
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vindo, não estar vindo porque a mãe quer, a tia quer ou 
porque tá na justiça enfim...”. 

 

Este posicionamento de valorização dos laços vinculares e afetivos, 

na verdade, sugere ao psicólogo um lugar distanciado da ordem 

institucional, aproximando-o mais de uma postura transgressiva, 

claramente a favor das crianças e dos adolescentes. 

P5 “(...) mas era um grande desafio, era muito cansativo 
porque nem sempre a direção tá do lado do psicólogo né, e 
muitas vezes o psicólogo começa a incomodar mesmo, 
né ele começa a gerar um monte de coisas que estavam 
abafadas e começam a ser vistas...”. 
 
P5 “(...) eu lembro quando um adolescente chegou (...) veio 
assim como um monstro, olha, a diretora desceu: P5, você 
vai receber fulaninho, porque ele é isso e aquilo e é 
agressivo, e já tentou esfaquear num sei quem (...) então aí 
foi todo um trabalho que eu tive, levar ele a esse lugar se 
confrontar com essa pessoa, assim, a instituição era 
contra isso, mas eu ia lá em loco falava com as pessoas 
né, e se deparou com esta pessoa, começou a elaborar 
melhor suas questões...”.  

 

Esta postura transgressiva se coloca inclusive no dilema que o 

psicólogo vive ao desafiar os prazos das instituições para poder 

conhecer e estabelecer uma relação com cada criança e adolescente, 

respeitando o tempo e o ritmo delas em encontrar estratégias e 

respostas criativas frente às dificuldades, e um sentido para os 

acontecimentos que vivenciam. 

P5 “(...) até porque a gente é movido por eles, em alguns 
momentos movidos, no sentido assim, nós desejamos que 
tudo saia a contento né, mas tem momentos que a gente 
quer aguardar o tempo deles, só que eles tem um 
período curto e isto tem que ser visto com a equipe, de que 
forma a gente pode está trabalhando com ele um pouquinho 
mais né...”. 
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P6 “(...) a questão da resiliência toda é ver onde estes 
princípios estão, não é, seus valores, você precisa fazer uma 
sondagem e você só faz usando técnicas pra que eles 
possam trazer para você, você tem que desenvolver isso, 
você tem que chegar até aí, e isto demanda um tempo, 
não pode ser tão rápido, é por isso que você precisa um 
certo tempo pra você estruturar isto...”. 

 

Este aspecto do respeito ao tempo das crianças e dos 

adolescentes, nos leva a pensar no potencial que as relações 

diádicas com os psicólogos ou outros profissionais têm de colaborar 

com processos proximais efetivos que produzem competências 

(Bronfenbrenner & Evans, 2000), ainda mais se sua inserção se dá a 

partir de uma visão ecológica (Antoni & Koller, 2001), com o 

interesse pela troca de energia, pela interação regular, prolongada e 

com reciprocidade (Bronfenbrenner & Ceci, 1994; Bronfenbrenner & 

Evans, 2000).  

Como último aspecto a ser abordado neste tópico, a visão dos 

entrevistados sobre o apoio afetivo oferecido pelas pessoas da 

família merece ser explorada. Os profissionais consideram que as 

famílias são desestruturadas e que a ausência da figura paterna joga 

um papel importante nisso e, por motivos como estes, tendem a 

valorizar a atuação junto às famílias. 

P1“(...) percebo que os pais perderam os filhos 
principalmente nesta comunidade (...) onde a violência é 
muito forte, o desemprego é muito forte (...) os pais 
desesperados sem saber o que fazer (...) os jovens 
completamente desvinculados dos pais...”.   
 
P3 “(...) percebo a ausência da figura paterna, forte, a 
negligência, em geral você tem um contato maior com a 
mãe, que se preocupa...”. 
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P4 “(...) a gente houve muitas frases mesmo, cristalizadas 
relacionadas à família, à mãe (...) Por que você acha que 
se você morrer, vai nascer outro pior? O quê que leva a 
achar isso? (...) é impressionante como sempre cai na 
família, sempre acaba caindo em alguma coisa da família”. 
 
P6 “(...) primeiro, a família, desestruturada, geralmente, o 
pai é um padastro, e se o filho é homem, a dificuldade é 
maior (...) quando este padastro chega é difícil ele entrar e 
assumir o papel do pai, geralmente este padastro também 
pode ser violento (...) tem a superproteção da mãe...”. 

 

No entanto, este repertório interpretativo que eles utilizam para 

lidar com a realidade familiar, traz o risco dos julgamentos superficiais 

acerca do que representam a desestruturação presumida das famílias e 

a ausência paterna, desconsiderando o potencial que o contexto 

familiar tem de encontrar modos e estratégias consistentes de existir, 

funcionando como apoio para as pessoas (Bastos et al., 2001) ao 

fornecer apoios verbais e afetivos que permitem a resiliência (Cyrulnik, 

2004). 

 
 

4.4 Compreensão da resiliência e centralidade do conceito 

 
A partir da leitura dos relatos, é possível dizer que todos os 

entrevistados têm uma forma de compreender ou uma idéia da 

resiliência, conhecendo ou não o conceito. 

Quatro deles disseram já conhecê-lo (P2, P4, P5 e P6), um disse já 

ter “ouvido falar” (P1) e o outro o desconhecia totalmente (P3). Aqueles 

que conhecem, relacionam o primeiro contato com o conceito ao 

contexto de trabalho com crianças e adolescentes em risco social. 
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P2 “Foi dentro do contexto de trabalho, tem a capacitação, 
tem textos, tem internet, várias coisas...”. 
 
P3 “Não. O termo, mas não está claro pra mim.” 
 
P5 “Bem, eu tive um contato com o conceito há muito 
tempo, nos primeiros anos de trabalho na instituição, a 8 
anos mais ou menos atrás, através de um texto de 
Maldonado, numa Revista Latino-Americana falando sobre 
adolescência...”. 
 
P6 “Bem eu tive contato com este conceito há uns cinco 
anos atrás quando comecei a trabalhar com criança e 
adolescente vítima de violência...”. 

 

O entrevistado que disse não conhecer o conceito (P3), acabou 

expressando, durante a entrevista, uma compreensão da resiliência, 

baseada nas idéias de flexibilidade e superação, e com um foco 

universalizante, da resiliência como uma característica da espécie 

humana. 

P3 “Eu acredito muita na flexibilidade do comportamento 
humano, eu acho que o ser humano, tem em si mesmo uma 
capacidade (...) uma flexibilidade que nós temos de superar 
limites... porque o desenvolvimento em si pressupõe estes 
limites (...) então eu acredito muito é nessa capacidade 
inerente ao ser humano de enfrentar limites (...) nesta 
potencialidade...”. 

 

Já P1, que disse já ter ouvido falar sobre o conceito, tenta esboçar 

uma definição sem muita segurança. Esta tentativa revela na verdade 

uma compreensão da resiliência, mesmo que vaga, que inclui a idéia 

de sucesso e de resistência absoluta, e com o foco principal nos 

resultados, mas sugerindo também elementos universalizantes e nas 

condições contextuais. 

P1 “Já, eu já ouvi, mas lhe confesso (...) mas entendo que 
resiliência é este movimento que os jovens, que podemos 
proporcionar aos jovens de fazer a diferença (...) de ser 



 

 

134

diferente mesmo dentro de uma situação que te leve a fazer 
o igual, mas ainda não estudei profundamente resiliência”.  
 
P1 “(...) a infindável possibilidade do ser humano de sair 
do círculo da pobreza de fazer a vida ser diferente de uma 
maneira verdadeira”. 
 
P1 “(...) se for dado para os adolescentes oportunidades, de 
ter visões, sabe, de mostrar caminho, e eu creio muito nesse 
papel da família, nós profissionais podemos auxiliar muito 
(...) porque este círculo vicioso ele pode ser rompido, a 
partir do momento que é dado oportunidade para que ele 
seja rompido”. 

 

No que concerne àqueles que dizem conhecer o conceito, diversas 

idéias e focos apareceram nas falas, como exemplo: 

 
• A idéia de fenômeno  

P2 “(...) o que eu vejo é como um fenômeno...”. 
 

• A idéia de ressurgimento e de capacidade  

P2 “(...) bom, a resiliência, a capacidade de poder dar a 
volta por cima diante das situações...’. 
 

• A idéia de sucesso  

P5 “(...) eu comecei a trabalhar com este tema resiliência 
com meus jovens nos grupos, porque alguns são resilientes 
e outros não? E que... alguns podiam ser resilientes pro 
estudo, mas pro trabalho não, em alguns setores eles até 
eram obstinados, tinham um histórico e outros não...”. 
 

• A idéia de elasticidade  

P6 “(...) este conceito nasceu mais dentro da área da 
engenharia, são resistências de ligas metálicas em que você 
faz um aquecimento sobre temperatura e pressão, ela se 
expande, mas depois que você retira este aquecimento e 
pressão, ela volta ao seu estado normal...”.  
 

• O foco universalizante  

P6 “(...) eu acho que todo mundo tem a sua estruturação, 
potencialmente nasce com um grau de resiliência...”. 
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• O foco individualizante  

P2 “(...) é uma coisa muito pessoal, tem pessoa que tem 
este poder... que tem esta facilidade... que conseguem 
ultrapassar um pouco do desespero e poder se fortalecer 
mais das situações que acontecem”.  

 

Cabe salientar aqui que Assis et al.(2006) em livro baseado em 

entrevistas com profissionais que atuam na área da infância e 

adolescência, incluindo psicólogos, investigaram o que eles pensavam 

acerca da resiliência a partir de uma história sobre as trajetórias de 

dois jovens. Eles encontraram a idéia da resiliência como uma 

capacidade para enfrentar os problemas positiva ou negativamente ou 

como superação. E, além disso, revelaram que um profissional 

conhecia a temática, trazendo-a espontaneamente para discutir a 

trajetória dos jovens. 

Quanto à centralidade do conceito e sua utilidade prática, os que o 

conhecem apresentam diferentes posicionamentos: 

• Considera o conceito vago e não útil como ferramenta de 

intervenção. 

P2 “(...) como um conceito, como manobra de intervenção, 
eu não consigo trabalhar muito (...) como um conceito, 
assim é, é vago ainda pelas coisas que eu li a respeito, eu 
não vi nada no sentido prático (...) eu fui por outros 
caminhos, para estudar sublimação, a reação do sujeito 
sintomatizando e sublimando”. 

 

 • Não trabalha com o conceito na prática, mas acha que deveria 

ser mais discutido na psicologia.  

P4 “(...) mas assim na prática, eu uso muito pouco, este 
conceito de resiliência (...) eu vejo, na nossa categoria 
poucas discussões sobre resiliência (...) o pessoal da 
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educação social é que discute muito mais isso do que a 
gente, elas vivem discutindo resiliência, já fizeram muitos 
cursos...”. 
 

• Considera útil como tema de trabalho em grupos.  

P5 “Há eu acho, eu acho bem bacana assim não sou expert, 
nem um pouco assim, sei o superficial do termo, mas na 
prática foi útil de algum modo (...) a gente trabalhava nos 
grupos de adolescentes e de parceiros o tema resiliência...”. 

 

• Acredita pensar a prática com mais clareza a partir do conceito 

da resiliência. 

P6 “(...) voltando à questão da resiliência, a resiliência tem 
este papel, pelo o papel do psicólogo que usa a técnica da 
resiliência fazer com que esta criança reforçar a sua 
resiliência, sua capacidade de superar (...) retomando 
valores dele que ela já tem (...) resgatando os valores 
positivos que estruturaram ela, este é um ponto...” 

 

 Para melhor avaliar estes resultados vamos inicialmente discutir a 

importância do conhecimento do conceito de resiliência para o 

psicólogo que trabalha no social, para, em seguida, desenvolver o 

posicionamento desse trabalho relativo ao conceito de resiliência e que 

foi sugerido pelo que foi obtido em campo. 

Quanto à importância do conhecimento do conceito, diante das 

respostas encontradas, poderíamos perguntar: os achados mostram 

que a idéia de resiliência já está presente entre os psicólogos, 

independente do conhecimento do conceito, e se for assim, o que 

conhecê-lo, efetivamente, pode agregar à sua prática? 

Nesta via, ponderamos que a idéia de resiliência, que apresenta 

uma visão mais positiva do comportamento humano, de suas forças e 

virtudes, já faz parte do conhecimento da Ciência Psicológica e não se 
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trata de algo novo ou diferente, mas de uma idéia que já existe, entre 

os profissionais, representada por outros termos ou conceitos.  

Para tentar responder esta pergunta podemos pensar em dois 

efeitos positivos que o conhecimento do conceito pode trazer para a 

atuação do psicólogo que trabalha no social, um que chamaremos de 

prevenção e o outro de promoção.  

O efeito de prevenção diz respeito ao fato de que, conhecer o 

conceito, permite que o profissional esteja atento a um tipo de 

apropriação e uso crescente dele, que reduz sua potencialidade 

heurística e o transforma em mais um instrumento para o 

favorecimento de posturas adaptacionistas, discriminatórias e 

individualistas. E, mesmo que possua outros termos para designar os 

aspectos positivos dos seres humanos, o conhecimento do conceito 

pode permitir ao psicólogo refletir sobre como suas escolhas 

conceituais se adéquam e repercutem em sua prática. 

Outra contribuição neste terreno, com implicações teóricas e 

práticas, diz respeito a poder colaborar no combate à utilização 

irrefletida deste conceito/construto baseada na adesão sem crítica ao 

“chavonês” ou ao modismo conceitual do momento, modo de uso que 

não pondera as implicações que determinadas formas de entendimento 

da resiliência têm com perspectivas individualizantes, não-relacionais e 

estigmatizantes. 

    Já o efeito de promoção diz respeito à possibilidade de deslocar a 

visão de resiliência como mais um instrumento de classificação e 
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identificação de pessoas para uma perspectiva onde são pensadas as 

possibilidades e novos posicionamentos acerca do humano 

P6 “(...) a gente discutindo viu que a resiliência era um 
tipo, um novo campo de trabalho e pesquisa pra 
psicologia, que se casava muito bem com a questão da 
psicologia, do atendimento a violência porque (...) um 
conceito de que se pode dar conta, de que nem tudo está 
perdido...”. 

 

A resiliência pensada fora de uma reflexão sobre o ser humano é 

apenas mais um conceito entre outros que nomeia aspectos, 

fenômenos ou comportamentos. Seu uso como conceito permeando 

uma determinada prática deve deixar de ser um código pretensamente 

científico de objetivação das diferenças, devendo servir, sim, de 

alicerce e guia para essa mesma prática. 

Para que uma prática possa ser exercida com base na perspectiva 

da resiliência, os profissionais devem responder ao desafio de conjugar 

conhecimentos teóricos de base, uma sensibilidade específica a 

determinados aspectos que dizem respeito ao comportamento humano 

e uma escolha por uma forma de entender a resiliência.   

Entre os conhecimentos de base, cabe ressaltar a necessidade do 

conhecimento teórico das fases do ciclo vital para o trabalho do 

psicólogo, algo já salientado por Antoni e Koller (2001) e possível de 

ser inferido das falas de um dos psicólogos. 

P6 “(...) Cada adolescente daquele é um desafio... porque 
o momento mais é de virada, na vida da pessoa né, ele 
tem suas decepções, os seus lutos e ele precisa trabalhar, 
tem de construir uma identidade, e não se constrói 
identidade facilmente se você não tiver uma boa base de 
resiliência, deste principio de resiliência, de suporte. Se você 
não tiver alguém para fortalecer isso, se o pessoal que lida 
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com eles não tá preparado pode afundá-los, pode estagná-
los... podem regredir, podem encontrar dificuldades...”. 

 

Quanto à maior sensibilidade é imperioso que ela aconteça 

respeitando o universo sociocultural da população alvo, avaliando a 

pertinência das intervenções, das técnicas e dos conhecimentos ao 

contexto (Ungar et al., 2004b, 2005c; Ungar, 2008; Lima, 2005a). 

Deve-se pensar, ainda, a prática e as pessoas de uma maneira mais 

ampla e sistêmica (Antoni & Koller, 2001), levando em consideração o 

desenvolvimento a partir de “processos de interações recíprocas 

progressivamente mais complexas, num movimento envolvendo o 

organismo humano biopsicológico e as pessoas, objetos e símbolos do 

ambiente imediato” (Bronfenbrenner & Ceci, 1994, p.572). 

Neste particular, deve haver um esforço do profissional para estar 

atento às pessoas, ao seu meio social e à sua cultura, principalmente 

no que tange às representações e estereótipos culturais 

estigmatizantes. Pois, como afirma Cyrulnik (2006), trabalhar a favor 

da resiliência envolve um compromisso ético em não se submeter e de 

militar contra os estereótipos sobre os contextos familiares, 

institucionais ou culturais que profetizam a desgraça. 

P3 “(...) é um discurso que está muito forte, tá muito 
dentro do imaginário realmente da população ou da 
sociedade, olham pra criança e não consegue vislumbrar 
um futuro pra elas, que elas não têm jeito...”. 

 

O trabalho sob uma perspectiva da resiliência exige, igualmente, a 

escolha por um modo de compreendê-la. Neste trabalho, tanto na 
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revisão teórica, como nas respostas dos entrevistados, apresentamos 

uma multiplicidade de idéias sobre a resiliência. Mas é nosso propósito 

nos posicionarmos acerca desta questão central, o que será feito na 

seqüência desse relatório. 

Os resultados mostram algumas vertentes relacionadas à 

compreensão da resiliência. Uma perigosa, com termos, idéias e focos 

que podem implicar discursos descomprometidos socialmente, ligados 

à gestão da anormalidade e da diferença, que produzem modos de 

subjetivação e os lugares estigmatizantes como os dos monstruosos, 

dos perdidos, dos incapazes. Como exemplo: 

• A idéia de sucesso  

P5 “(...) a gente trabalhava nos grupos com os jovens, o 
que é resiliência (...) a gente passa algumas fitas e leva os 
meninos que foram... aqui são os nossos resilientes”. 
 
P5 “(...) é lindo, ver esta capacidade em alguns, mas em 
outros não e só com eles que a gente vai ter que aprender, 
porque... a gente trabalhava muito com os resilientes, 
porque estes meninos que vingaram e que foram 
contratados... a gente convida eles para eles falarem para os 
novatos como foi a experiência deles no Projeto, em que 
momento foi difícil, como fazer pra superar, então eles são 
os resilientes, os que foram contratados, os que 
conseguiram sair da marginalidade...”. 
 

• O foco individualizante  

P2 “(...) a resiliência, ela passa a ser uma escolha, é uma 
escolha do sujeito, ele tá passando por uma situação, tem 
uns que tem recursos, recursos que, difíceis de dizer, quê 
que fez com que aquele cara ali não desestruturasse 
totalmente diante disso e consegue, e tem outros que não 
tem...”.  

 

Esta idéia e este foco estão próximos de um uso e de uma 

apropriação do conceito como um instrumento classificatório, que 
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favorece então um tipo de prática normalizadora de transformação ou 

correção dos sujeitos. Neste sentido, o conceito poderia também estar 

a serviço da prescrição com a criação do ensino de soluções e 

caminhos para atingir a resiliência, elegendo modelos e imagens 

daquilo que “dá certo”.   

Esta construção de “exemplares de resilientes”, poderia favorecer a 

criação de duas categorias. Uma dos bem sucedidos, daqueles cujas 

medidas corretivas e salvadoras, aplicadas por programas de 

assistência à criança e ao adolescente ditos de risco, promoveram uma 

recuperação, avaliada com base em algum tipo de medida da eficiência 

da performance social (Castel, 1987).  

E uma outra, oposta e estigmatizante, dos “não resilientes”, 

daqueles que representam sujeitos deficitários que foram alvos de 

intervenções compensatórias, mas que fracassaram em suas “segundas 

chances”, não correspondendo às expectativas do programa de 

assistência considerado. O peso do fracasso da performance aliado aos 

seus “presentes indesejáveis” e futuros previsíveis (um potencial 

marginal ou infrator, por exemplo), pode conduzir esses sujeitos à sua 

culpabilização e  responsabilização pela própria situação de se 

encontrarem em desvantagem social (Guareschi & Hüning, 2002; 

Hüning, 2003).  

Neste panorama, falar de resiliência invoca sempre os dois extremos 

do sucesso adaptativo, os resilientes e os não resilientes, configurando, 

em essência, segundo Rigsby (1994), um modo “politicamente correto” 



 

 

142

dentro do discurso intelectual de manter no foco o que incomoda à 

ordem estabelecida: a patologia, as adaptações mal sucedidas, o 

desvio, ou seja, tudo aquilo que não se comporta como deveria.  

Assim a construção da diferença através de uma norma do que é ser 

resiliente, delimitando comportamentos e modos de ser e agir, pode 

acabar produzindo como efeito de discurso, referenciais identitários, 

modos de relação do indivíduo consigo mesmo e alvos de intervenção. 

Isto expõe uma faceta não inocente da utilização do conceito que 

extrapola qualquer possibilidade de neutralidade. 

Na outra vertente estão termos, idéias e focos usados que, a 

princípio, não estão ligados a modos de pensar a prática 

adaptacionistas e corretivos. 

• A idéia de superação 

P6 “(...) mas se a gente pensar em termos de resiliência, 
você pensa assim, ele está sofrendo tudo isso, mas ele... se 
isso melhorar, se você fortalecer os laços, pra que ele volte 
ao seu estado normal, pra seu estado de se estruturar bem, 
de poder desenvolver uma vida (...) saudável, vou começar 
a (...) de qualidade, ele precisa, a gente precisa reforçar o 
que estrutura sua resiliência, o que lhe dá condição de 
suportar e superar obstáculos...”. 
 

• A idéia de autonomia 

P2 “... é um recurso próprio do sujeito e que faz com que 
ele tenha escolhas e que ele se coloque diante daquilo como 
um ser capaz de fazer estas escolhas...”. 
 

• A idéia de desenvolvimento positivo  

P4 “(...) eu acredito que tem haver com este conceito de 
resiliência, que ele conseguiu retomar a vida, que ele 
conseguiu refazer a vida, e ele conseguiu casar, ele 
conseguiu ter relacionamentos, enfim, é o que mais 
consegue ajudar os outros... ilustra bem legal este 
conceito...”.  
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• A idéia de traumatismo  

P4 “(...) eu acho que a resiliência é capacidade que 
algumas pessoas têm de lidar com uma situação 
traumática entre aspas, traumática... de uma forma 
diferente da de uma maneira... menos pessimista, com 
menos carga de sofrimento...”.  
 

• A idéia de construção de um sentido pessoal 

P4 “(...) você consegue estruturar melhor aquilo que você 
viveu e não ficar só no sofrimento, não ficar só naquele 
lugar mesmo de vivenciar isto, de ficar remoendo a questão, 
remoendo e se lamentando. Consegue dar uma outra 
visão sobre o sofrimento que viveu, eu acho que isso que é 
resiliência... tá bom, vivi em paz, sofri, o quê que eu posso 
fazer diferente, o quê que eu posso fazer?... elaborar isso 
e dar uma outra dimensão, não ficar naquele lugar da 
vítima.”  
 
P5 “Então uma pessoa assim que teve histórico brutal na 
vida, ele assim dando outro significado a vida, e hoje eu 
sei que ele trabalha com artes, com restauração, tá super 
bem né, tá feliz mesmo, ele conseguiu, ele tem um irmão, 
então teve no momento a casa dele, ele conseguiu se 
reestruturar bem...”. 
 

• A idéia de resistência relativa 

P6 “(...) todos tem um nível de resiliência, de suportar as 
dificuldades, os obstáculos que possam aparecer na sua 
vida, e ele vai sofrendo aquela pressão, e chega um ponto 
que se tiver bem estruturado, ou tiver algum suporte que 
facilite, que ele suportou aquilo, ele vai voltar ao seu estado 
de poder encaminhar e se desenvolver normalmente...”. 
 

• O foco nas condições contextuais 

P2 “(...) eu acho que no momento em que você tem um 
acolhimento, familiar, uma instituição que possa... esse 
suporte pode ajudar, de alguma maneira, direcionar 
algumas questões e ver que tem uma resposta e isso pode 
provocar a resiliência”. 
 
P4 “(...) eles podem melhorar sim, podem ter outras 
perspectivas, a gente encaminha pra projetos na rede, a 
gente tenta fazer o possível pra dar outros fazeres, entre 
aspas, outras coisas porque estas crianças e adolescentes 
possam se identificar e terem uma motivação...”. 
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• O foco universalizante  

P6 “(...) este conceito nasceu mais dentro da área da 
engenharia, são resistências de ligas metálicas em que você 
faz um aquecimento sobre temperatura e pressão, ela se 
expande, mas depois que você retira este aquecimento e 
pressão, ela volta ao seu estado normal...”.  

 

Estas idéias e focos utilizados para definir a resiliência, de acordo 

com o posicionamento deste trabalho, sozinhos não se mostram 

satisfatórios para oferecer uma visão mais consistente da resiliência, 

principalmente por não contemplar sua natureza multideterminada. 

Isto é sugerido pela dúvida que a resiliência provoca nos 

entrevistados no que se refere a suas origens.  

P2 “... às vezes é uma coisa bem menor que acontece e 
destrói o cara, então tem uma coisa na resiliência que é 
um dado que eu não sei qual...”.   
 
P5 ”(...) embora tenha outros que você dá e quanto mais dá 
menos se sente bem (...) são queixosos, não conseguem 
sair da queixa... tem tudo pra dar certo e se boicotam...e 
uns vingam outros não, e a gente não sabe dizer de onde 
vem isso...”. 

 

Estes fragmentos revelam a dificuldade embutida nesses discursos 

para compreender a dinâmica complexa da resiliência. Entendemos a 

resiliência, com base nos seguintes elementos: 

• primeiro, como um subtipo do amplo espectro de mudanças 

possíveis na capacidade adaptativa englobadas na plasticidade 

humana, de acordo com o proposto por Staudinger et al. (1995). 

• como uma capacidade universal (normativa) em potencial, ela 

vai sendo construída, desde cedo, através das interações recíprocas, 

progressivamente mais complexas, entre o organismo humano 
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biopsicológico e as pessoas, objetos e símbolos do ambiente imediato 

(Bronfenbrenner & Ceci, 1994).  

• como um fenômeno desenvolvimental, a resiliência emerge de 

um processo de encontros probabilísticos (imprevisíveis), durante o 

curso de vida de uma pessoa, entre diferentes níveis hierárquicos, a 

saber, a atividade genética, a atividade neural, o comportamento, as 

funções psicológicas superiores e o ambiente5 (Gottlieb, 2003; 

Valsiner, 2007). 

• este interjogo de aspectos, que configura a natureza 

multidimensional da resiliência, envolve também os mecanismos de 

risco e proteção (Rutter, 1987; 1993).   

• o caráter probabilístico e multideterminado da resiliência torna 

difícil estabelecer uma causalidade linear (Cyrulnik, 2005), pois “as 

causas se sucedem sem cessar na vida do homem, uma causa de 

felicidade pode suceder a uma causa de infelicidade. O acontecimento 

que provoca sofrimento num dia pode ser utilizado para criar felicidade 

no outro” (p. 22). Tomando emprestado a compreensão de Valsiner 

(2006) acerca dos sistemas desenvolvimentais hierárquicos, a 

causalidade da resiliência está nos processos multinível do sistema 

como um todo. Desta maneira, a resiliência envolve uma causalidade 

                                                 
5 Esta noção de encontros probabilísticos entre diferentes níveis hierárquicos foi baseada na teoria 
da epigênese probabilística de Gottlieb (2003), termo que significa a emergência da novidade 
dentro do desenvolvimento individual (estruturas, funções e competências), causada por co-ações 
verticais e horizontais entre as partes, incluindo as co-ações organismo-ambiente. Para Gottlieb, a 
mudança não é completamente previsível, pois depende das forças de coação recíprocas entre as 
partes constituintes dos sistemas complexos. Além disso, no nosso trabalho, agregamos uma 
modificação no esquema de Gottlieb, seguindo a sugestão de Valsiner (2007) de incluir as funções 
psicológicas superiores como um novo nível do esquema, quando pensamos na especificidade do 
Homo sapiens e a intencionalidade intrínseca ao fenômeno psicológico humano. 
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complexa (Morin, 1998) que implica circularidade, retroação e 

recursividade causal, em que a causa age sobre o efeito e o efeito 

sobre a causa. 

• como resultado de um processo evolutivo de transformação da 

pessoa que implica a inscrição do desenvolvimento num meio, numa 

cultura e em um tempo irreversível (Valsiner, 2006). É um processo de 

historização (Cyrulnik, 2004), que obriga que consideremos cada 

situação em particular, avaliando o maior número possível de 

elementos da história da pessoa e de seu contexto. Por exemplo, é 

importante ser levado em conta como a pessoa vem experienciando as 

transições relativas ao período do ciclo de vida (infância, adolescência, 

adultez, velhice).  

• como um processo de resistência relativa às experiências 

ambientais de risco ou de superação adversidades e estresses (Rutter, 

2006). Esta idéia de resistência relativa remete aos limites da 

resiliência (Masten & Obradović, 2006), dela como uma novidade 

desenvolvimental circunscrita às condições específicas em que se 

desenvolve uma pessoa, seguindo o princípio da indeterminação 

limitada (Valsiner, 2005).  

P5 “(...) este era o grande desafio, os órfãos, eles, poucos 
vingaram que eu vi, poucos... eles iam bem depois davam 
uma recuada... se a minha mãe não me quis, o mundo vai 
me desejar?... pra eles se reestruturarem numa estrutura 
fragmentada que é essa do Estado é muito difícil...”. 

 

• as adversidades, os acontecimentos estressantes ou as 

experiências de risco devem ser consideradas severas ou ameaçadoras 



 

 

147

ao bem-estar físico e psicológico. Contudo, o grau de severidade e o 

grau de ameaça são definidos não somente pelo meio social, mas, 

principalmente, por como cada sujeito experiencia as situações. 

• conforme a natureza da ameaça, da dificuldade enfrentada ou da 

exposição à adversidade, a resiliência pode se aplicar a quatro 

domínios: o domínio biológico; o domínio privado (que se pode 

subdividir em domínio familiar e microssocial); e o domínio histórico ou 

público (Michaud, 1999; Tomkiewicz, 2001). 

• a resiliência como um resultado do manejo de recursos pessoais e 

contextuais, e de negociações entre os indivíduos e seus 

contextos para se manterem saudáveis (Bastos et al., 2001; Ungar et 

al., 2005c) sendo que estas negociações possuem diferenças e 

semelhanças de acordo com o contexto sociocultural específico 

(Ungar, 2008). 

• a resiliência pensada a partir da visão da pessoa num contexto 

ecológico, constituído por um conjunto de sistemas interdependentes, 

que estabelece uma relação funcional bidirecional com a pessoa num 

período de tempo (Bronfenbrenner & Evans, 2000). No caso da 

resiliência, são importantes as características da pessoa, com seus 

sistemas de aprendizagem, apego, motivação de domínio, respostas ao 

estresse e auto-regulação que operam em sistemas sociais 

determinados: os microsistemas como a família, a escola, os pares, o 

trabalho; o exossistema como a comunidade e seus recursos; o 

macrosistema cultural (Masten & Obradović, 2006, 2007).  
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• a resiliência sempre envolve operações adaptativas de um 

sistema (Masten & Obradović, 2006), mas, principalmente, aquelas que 

produzem algum tipo de transformação, que favorece à conservação 

de um organismo, através de uma ampliação e uma diferenciação 

dos recursos e dos modos de ser para lidar com as adversidades.  

• como um processo de retomada de algum tipo de 

desenvolvimento, implica numa novidade desenvolvimental em que a 

direção do processo de mudança não envolve a progressão ou 

regressão em relação a algum estado final ideal, mas a construção de 

um equilíbrio superior ou uma diferenciação mais adaptativa 

com relação à forma anterior.  

• para que um processo de resiliência venha a acontecer é 

necessário que tenha ocorrido uma ruptura no curso do funcionamento 

do indivíduo, que atinge as dimensões emocional, cognitiva e 

comportamental. Este abalo equivale a uma “ferida”, que se 

manifesta no plano das representações mentais, nas expressões 

emocionais e nas condutas. 

• no plano psicológico, as dificuldades ou as adversidades 

enfrentadas (como, por exemplo, a provação, o sofrimento, a 

humilhação, a perda), podem conduzir a ocorrência de sofrimento 

psíquico, como na forma de uma crise ou de um traumatismo.  

Nestes casos, se faz “um trabalho em profundidade do sujeito sobre si 

mesmo: trabalho psíquico de atribuição de sentido para sair da 
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inibição e voltar a dinamizar suas potencialidades criativas” 

(Cyrulnik, 2006, p. 87). 

• esta “ferida” exige uma reparação, no sentido de 

transformação, que abranja estas três dimensões para que o 

desenvolvimento siga o seu curso. Mas isto deve ser objetivado sem 

confundir reparação com cura (restauração do estado anterior ao 

acontecimento) e dinamização das potencialidades com programação 

de eficiência. 

• considerando esta dimensão psicológica, a resiliência pode ser um 

resultado psicológico relativamente positivo que varia 

individualmente, em resposta às situações de risco severas (Rutter, 

1987, 2006). 

• sugerimos que a resiliência como fenômeno possui três 

componentes: seus antecedentes ou condições (o que é necessário 

para pôr em marcha os processos de resiliência: os recursos internos e 

os externos); os processos ou mecanismos (como se produzem as 

mudanças associadas à resiliência); os resultados ou produtos da 

resiliência (a partir de características anteriores o que muda como 

conseqüência da resiliência). 

• como antecedentes importantes temos as estratégias de coping 

(Dell'Aglio & Deretti, 2005); a competência social e a empatia 

(Cecconello & Koller, 2000); o estabelecimento e a manutenção da 

auto-estima e da auto-eficácia via, respectivamente, relações de 
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afeto seguras e harmoniosas e o cumprimento de tarefas com 

sucesso; e a abertura de oportunidades (Rutter, 1987) .    

• além destes, um dos antecedentes desejáveis seriam a 

manutenção da capacidade de sonhar e a disponibilidade de tutores 

de resiliência. Pois como argumenta Cyrulnik (2005), “somente a 

criança ferida que se protege com devaneio e encontra alguém que a 

convida a fazer o esforço de criação terá chances de construir sua 

resiliência” (p.108). 

P6 “O quê que falta, o que a gente falou anteriormente, falta 
horizonte, falta sonho, se você não tem horizonte, não tem 
sonho...”. 

 

• um dos produtos desejáveis seria a construção de um sentido 

para os acontecimentos adversos, através do uso da narrativa como 

ferramenta (Cyrulnik, 2006).  

Diante de tudo o que foi exposto, cabe destacar que atravessando 

todas essas características e componentes da resiliência, passa o vetor 

valorativo de cada profissional que pode escolher focar em 

determinado aspecto. 

Na verdade, o modo de apropriação e o uso do conceito/construto 

de resiliência envolvem escolhas de referências e posicionamentos 

teóricos que são indissociáveis de valores políticos, éticos e morais pré-

existentes nos profissionais. (Hüning, 2003). A relação do profissional 

com o conceito sempre implicaria uma valoração alicerçada em suas 

cosmovisões pessoais, suas ideologias, suas preferências subjetivas, 

seus pontos de vista, seus interesses e suas medidas e juízos 
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valorativos da realidade (Japiassu, 1975; Morin, 1998; Cyrulnik, 

2003a). 

Nesta direção, Rigsby (1994), Masten (2001), Masten e Powell 

(2003), Masten e Obradović (2006), e Rutter (2007) se referem à 

resiliência como uma idéia essencialmente inferencial sobre uma 

variação individual, pois para identificar uma pessoa como resiliente 

são necessários dois julgamentos fundamentais: se a qualidade da 

adaptação ou do desenvolvimento é boa; e se a pessoa passou por 

uma significante ameaça, tipicamente classificada como de alto risco ou 

exposta a uma severa adversidade ou trauma. Além disso, para definir 

a resiliência também são necessários julgamentos sobre a natureza das 

ameaças à adaptação do sistema (Masten & Obradović, 2006).  

Outro aspecto importante a se considerar é o julgamento e a 

percepção das próprias pessoas que são alvo das opiniões externas 

sobre seus potenciais positivos, aspecto este investigado por Ungar 

(2006).  

Esta idéia de inferência coloca novamente a questão dos recursos de 

posicionamento conceitual que possuem os profissionais, que os fazem 

optar por determinados caminhos para definir a resiliência, e construir 

modelos de atuação adequados às suas visões de mundo e focos 

teóricos (Valsiner, 2006). 

Assim, conceituar a resiliência e utilizá-la como referência para 

atuação implica a escolha de um ponto de vista pelos psicólogos, que 

são impulsionados por seus interesses (Morin, 1998) e ideologias 
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(Cyrulnik, 2003a). E é este componente valorativo que transforma a 

discussão sobre o conceito/construto de resiliência em mais um dos 

pontos de controvérsia do campo psi. 
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CAPÍTULO V 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os debates sobre conceitos nas ciências sociais tendem a ser um problema de 

escolha de termos e, o que é mais importante, de suas definições. Pode-se falar 

da descoberta ou da invenção de conceitos e também da substituição ou 

desenvolvimento de conceitos. Na medida em que determinadas teorias requerem 

certos conceitos e na medida em que se diz que os conceitos podem abranger 

teorias, não há nenhum limite preciso entre a escolha de teorias e a escolha de 

conceitos. No entanto, embora as teorias sejam consideradas antes de tudo como 

falsas ou verdadeiras, os conceitos são naturalmente descritos como aplicáveis ou 

não aplicáveis, válidos ou não válidos, úteis ou inúteis. (Silva, 1986, p. 232) 

 

Nesta dissertação, buscamos entender de que modo a idéia de 

resiliência aparece no discurso dos psicólogos sobre sua prática junto a 

crianças e adolescentes em situação de risco social. 

No que se refere à caracterização da prática pelos profissionais, em 

cada tópico da apresentação dos resultados e da análise dos dados, 

selecionamos algumas questões que nos pareceram importantes. No 

primeiro tópico concernente aos referenciais teóricos e às atividades 

desenvolvidas destacamos: 

• a importância da adequação dos referenciais utilizados pelos 

psicólogos em trabalhos de caráter social. 
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• o uso variado de referências sinaliza uma postura de 

relativização ou de desorientação diante da multiplicidade de 

situações enfrentadas na prática.  

• o fato de que a prática depende da experiência intuitiva dos 

psicólogos, não sendo um resultado direto da adoção de 

teorias. 

• o uso do trabalho com grupos como um contraponto crítico à 

tendência do atendimento clínico individual e que este esteja 

pautado numa reflexão que leve em conta o público alvo, os 

aspectos socioculturais, o questionamento das demandas e 

argumentos teóricos consistentes. 

• a possibilidade da integração, conforme o caso, de atividades 

clínicas e em grupos. 

• a realização de atividades culturais fora do âmbito 

institucional. 

• a necessidade dos psicólogos sistematizarem e 

compartilharem o saber produzido a partir destas 

experiências. 

• a preocupação com a formação dos psicólogos nas 

universidades, no sentido de ser menos instrumentalista, 

menos especializante e mais comprometida com o social. 

• a importância da necessidade de uma aprendizagem 

continuada dos profissionais após a formação básica.   
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Muitos destes pontos têm relação com itens importantes das 

Diretrizes Curriculares para o Curso de Graduação em Psicologia de 

2004, que sinalizam direcionamentos para questões como as apontadas 

acima. Como exemplo, temos princípios, compromissos e definições de 

competências e habilidades que abrangem: a compreensão dos 

múltiplos referenciais; o reconhecimento da diversidade de 

perspectivas; a compreensão crítica dos fenômenos sociais; a atuação 

em diferentes contextos considerando as necessidades sociais e os 

direitos humanos; considerar a atuação inter e multiprofissionalmente 

quando for pertinente, etc. Acreditamos que se estas diretrizes forem 

aplicadas adequadamente aos projetos pedagógicos dos cursos, aos 

poucos, avanços poderão ser percebidos nas formas de atuação dos 

futuros dos profissionais (CNE, 2004). 

Ademais, muitas destas questões sinalizam também para a 

importância da necessidade da aprendizagem continuada dos 

psicólogos após a formação inicial em nível de graduação. Esta 

formação continuada deve levar em conta tanto a aquisição de 

conhecimentos e aptidões, como o exercício permanente de uma 

reflexão sobre a prática e as alternativas teórico-metodológicas. Dessa 

forma, os psicólogos poderão ter uma atuação mais eficaz e adequada 

às características e às demandas dos contextos e das pessoas que 

fazem parte do trabalho dos psicólogos. 

É importante ressaltar que esta aprendizagem continuada não deve 

ser creditada apenas ao esforço autônomo dos psicólogos, mas deve 
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ser também uma responsabilidade das instituições em que trabalham 

esses profissionais, no sentido de promover aos seus funcionários 

oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. 
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Figura 5: Referenciais teóricos e atividades desenvolvidas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desorientação:  compilação não consistente de referências  
sensação de impotência diante dos obstáculos 

X 
Relativização: flexibilidade dos pontos de vista 

expressão de esforço dos profissionais em fazer alg o diferente 
 

Importância da diversidade e dos conhecimentos teór icos de base 

Importância da sistematização do saber, produzido i ndividualmente, de um modo 
coletivo, através de um compartilhamento de conheci mentos entre os psicólogos  

A prát ica não é um resultado direto da adoção de teorias,  mas implica as 
preferências subjetivas do profissional e como as s ituações e contextos são 

experienciados intuitivamente  

Preocupação com a formação inicial e a formação con tinuada dos psicólogos  

Quais os referenciais são adequados para a ação do psicólogo no social?  

Instrumentalismo/especialismo  
X 

Compromisso com o social/ formação generalista  

• O conhecimento e a crítica dos pressupostos das pol íticas 
sociais  

• O estímulo à reavaliação constante das práticas cot idianas  
• O questionamento sobre a realidade social e suas de mandas  

Trabalho com grupos  

• Como um contraponto crítico à tendência do atendime nto 
clínico individual 

• Reflexão sobre os aspectos socioculturais e o quest ionamento 
das demandas  

• Argumentos teóricos consistentes 
• Integração, conforme o caso, de atividades clínicas  e em 

grupos 

Atividades culturais fora do âmbito institucional  
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No segundo tópico, alusivo às modalidades de atuação profissional e 

a ênfase na intervenção psicosssocial, sublinhamos: 

• o risco da atuação profissional de caráter psicoeducativo se 

aproximar de uma perspectiva funcionalista quando se propõe 

a ensinar soluções. 

• a existência de uma modalidade tradicional de prática, com o 

uso de atividades clássicas que utilizam recursos da 

psicoterapia e do psicodiagnóstico. 

• a sugestão da implementação de atividades em rede e de 

caráter interdisciplinar revela uma consciência da importância 

das características desta modalidade de atuação, mas também 

sinaliza um pedido de orientação e de auxílio institucional. 

• o reconhecimento da importância da atitude compreensiva que 

escuta, dá voz aos sujeitos e aposta nas suas possibilidades 

de resiliência. 

• a especificidade e os limites de ação de cada profissão no 

campo de atuação e a demarcação do papel do psicólogo 

sustentada na ética do cuidado e na responsabilização por 

uma assistência contínua.   

 

De um modo geral, estes pontos acabam por envolver a dimensão 

compreensiva e ética da prática, aspectos que consideramos 

importantes e que estão imbricados, pois o fato do psicólogo lidar com 

alteridades exige mais do que o uso qualificado das suas habilidades 
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técnicas, mas uma disposição de se abrir ao contato e com isso 

favorecer o aumento da autonomia e da capacidade de escolha das 

pessoas:  

“(...) aqueles profissionais mais críticos e plásticos – e mais 
serenos perante a processualidade da vida - vivenciam a 
multiplicidade como imanente ao fazer psicológico: este não é 
administrado como uma técnica ou uma especialização, mas como 
uma ética ou uma postura que vem sendo instituída ao longo de 
diversos encontros” (Andrade,1998,p.122). 

 

Figura 6: Atuação profissional e a ênfase na intervenção psicosssocial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atuação profissional de caráter psicoeducativo  

Funcionalismo: prescrição, ensinar soluções (“ensin ar resiliê ncia”), 
responsabilização dos sujeitos por suas performance s sociais 

X 
Intervenções compreensivas com adolescentes e crian ças e ajuda aos recursos 

humanos disponíveis a apostar nos potenciais de res iliência  

Implementação de atividades em redes e interdiscipl inares  

Existência de uma mo dalidade tradicional de prática  
(recursos da psicoterapia e do psicodiagnóstico)  

Importância da atitude compreensiva  

Escuta culturalmente sensível  

Demarcação do papel do psicólogo sustentada na ética  do cuidado  
e na responsabilização por uma assistência contínua  

Consciência da importância  
X 

Pedido de orientação e de auxílio institucional 
 
 

Especificidade e os limites de ação de cada profiss ão no campo de atuação 
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Já no terceiro tópico relativo a tipos de apoio, a análise nos leva a 

selecionar os seguintes aspectos: 

• o risco do apoio instrumental adquirir um caráter messiânico, 

sustentado em promessas de soluções para as dificuldades. 

• a valorização da importância da atuação dos psicólogos junto 

às famílias, com base em uma visão pessimista e imobilista 

quanto ao potencial da família em funcionar como contexto de 

desenvolvimento que proporciona suporte instrumental e 

afetivo.  

• o contraste entre um apoio de caráter informacional e mais 

impositivo assumido pelo psicólogo que se coloca numa 

posição de disciplinador ou de mestre e uma posição mais 

compreensiva de educador, que oferece oportunidades para o 

crescimento. 

• a necessidade de que o apoio de interação positiva não se 

resuma a meras distrações, mas englobe uma verdadeira 

participação das pessoas. 

• a tensão existente entre uma posição profissional técnica e 

mais distante e outra mais afetuosa, no que se refere à 

relação com a clientela. 

• a valorização dos laços vinculares e afetivos, colocando o 

psicólogo numa postura transgressiva a favor da autonomia e 

do tempo das crianças e adolescentes. 
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Figura 7: Tipos de Apoio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio instrumental  

Prescritivo , messiânico  ou assistencialista   
X 

Viabilização do acesso a bens simbólicos e do auxíl io material 
 
 

Apoio de interação positiva  

Apoio informa cional  

Distrações  
X 

Participação e engajamento em atividades  
(perspectiva de processos proximais efetivos)  

Apoio afetivo  

Caráter impositivo, posição de disciplinador ou de mestre  
X 

Posição mais compreensiva de educador, que oferece oportunidades para o 
crescimento 

 

Posição profissional técnica e mais distante  (posição “higiênica”)  
X  

Posição mais afetuosa, com maior reciprocidade, tro ca de energia e 
sentimentos positivos (“contaminação”) 

 
 

Psicólogo numa postura transgressiva a favor da aut onomia e do tempo das 
crianças e adolescentes  

 
Relações diádicas com os psicólogos e outros profis sionais podendo 

colaborar com processos proximais efetivos que prod uzam competências 
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No último tópico, sobre a compreensão da resiliência e a 

centralidade do conceito, pôde ser observado que todos os 

entrevistados têm uma forma de compreender ou uma idéia da 

resiliência, conhecendo ou não o conceito. Estas compreensões dos 

psicólogos sobre a resiliência envolveram tanto termos, idéias e focos 

associados a modos adaptacionistas e corretivos de pensar a prática, 

como também formas de entendimento mais contextualizadas e 

críticas. 

No entanto, consideramos que as compreensões dos profissionais 

são dificultadas não só pelo fato da resiliência ser um conceito em 

elaboração (Bastos et al., 2001), mas esbarram na dificuldade que a 

dinâmica complexa da resiliência e sua natureza multideterminada 

impõem a um entendimento mais consistente desse terreno. Utilizando 

como base os conteúdos trazidos das falas dos profissionais e o suporte 

teórico deste estudo, consideramos importante especificar e delimitar 

nossa visão sobre a resiliência, como resumida e esquematizada na 

figura a seguir: 
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Figura 8: Perspectiva da resiliência  
 

 

Envolve os mecanismos de risco e proteção  

A resiliência emerge de um processo de encontros pr obabilísticos entre diferentes níveis hierárquicos do sistema  
Envolve uma causalidade complexa / É um processo de  historização / Ocorre em um tempo irreversível  

Envolve  manejo de recursos pessoais e contextuais 
(negociações entre indivíduos e contextos)  

Envolve algum tipo de transformação  

Resultados ou produtos  Processos ou mecanismos  Antecedentes ou condições  
Inclui  operações adaptativas de 
um sistema desenvolvimental  É uma novidade desenvolvimental  

Retomada de algum tipo  
de desenvolvimento  

Antecedentes desejáveis: 
capacidade de sonhar; a 
disposição de tutores de 
resiliência; estratégias de 

coping; competência social; 
empatia; auto-estima; abertura 

de oportunidades.  

Construção de um equilíbrio superior  

Diferencia ção mais adaptativa com 
relação à forma anterior  

Resultado s desejáve is: 
 

*Trabalho psíquico de atribuição de 
sentido via narrativa;  

*Dinamização das potencialidades 
criativas  

Antecedentes indesejáveis:  
 

*Sofrimento psíquico como 
na vivência de uma crise ou 

de um traumatismo; 
*Dificuldades em mobilizar 

esforços cognitivos e 
comportamentais diante 

das circunstâncias 
adversas 

Fenômeno desenvolvimental: capacidade universal/pla sticidade humana  

Superação  
DIANTE DE  

Grau de severidade /ameaça definido 
pelo meio social e por como cada 
pessoa experiencia as situações  

Natureza da ameaça  ou da dificuldade enfrentada : domínio 
biológico; privado (familiar e microssocial); histó rico (ou público)  

Adversidades, acontecimentos estressantes ou 
experiências de risco consideradas severas ou 
ameaçadoras ao bem-estar físico e psicológico  

DIDATICAMENTE O FENÔMENO POSSUI TRÊS COMPONENTES:  

Natureza Inferencial  

Processo de resistência relativa/ 
indeterminação limitada  
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Ainda como parte do último tópico e com base no ponto de vista dos 

psicólogos sobre a centralidade do conceito para a prática, 

identificamos duas possibilidades para a sua utilização: uma mais 

instrumentalista, que abrange a critica ao conceito como inapropriado 

como manobra de intervenção, tomando-o como recurso temático; e 

outra mais discursiva, que utiliza o conceito para pensar a prática e 

sinaliza para um maior debate dele entre os psicólogos.  

Esta segunda vertente vai ao encontro de nossa posição de pensar a 

resiliência não apenas como um simples conceito/construto, mas como 

uma perspectiva que pode auxiliar na orientação da prática com 

crianças e adolescente em risco social, através de ações que sejam 

empreendidas com o propósito de produzir alteridades e ampliar 

possibilidades, abrindo mão de gerenciar subjetividades tidas como 

disfuncionais (Guareschi & Hüning, 2005). Esta perspectiva implica 

uma forma de pensar criticamente a resiliência que recorre a 

conhecimentos teóricos de base, e está aberta às várias psicologias 

(clínica, social, comunitária, etc.) e a outros campos de saber 

(psicanálise, antropologia, sociologia, história, etc.).  

Pensar a resiliência como uma perspectiva, também envolve a 

valorização das diferenças e das particularidades das pessoas e 

situações, evitando reduzir os sujeitos, com suas histórias pessoais e 

sociais específicas, aos rótulos e estereótipos que lhes foram 

socialmente atribuídos. Esta valorização da particularidade deve incluir 

também uma sensibilidade ao contexto, através da seleção e da criação 
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de técnicas e conhecimentos que sejam adequados à especificidade do 

ambiente sociocultural das crianças e adolescentes sob seu cuidado. 

Retomando a idéia de resiliência enquanto perspectiva, torna-se 

importante que os psicólogos possam refletir sobre o seu papel 

potencial de vir a funcionar como tutores de resiliência, dado a posição 

muitas vezes privilegiada de contato com adolescentes e crianças ditos 

em risco. Este deve procurar favorecer o fortalecimento do potencial de 

resiliência destes sujeitos, desenvolvendo intervenções que levem em 

conta a necessidade destes de encontrar lugares de atividades, de 

palavra e de interações afetuosas (com pelo menos uma pessoa 

significativa) que viabilizem a construção de sentido para o vivido e a 

conseqüente retomada do desenvolvimento (Cyrulnik, 2004; Cyrulnik, 

2005; Assis et al., 2006). 

Toda esta prática focada no cuidado dos sujeitos e no potencial 

positivo existente nas pessoas deve se pautar numa vigilância ética, 

como sugere Manciaux (2003), a partir de atitudes inspiradas em 

princípios humanos universais: como a beneficência, a empatia, a não-

nocividade, a confidencialidade e a convicção. 

Por fim, esperamos que este trabalho auxilie na compreensão da 

resiliência como perspectiva da ciência psicológica, participando do seu 

desenvolvimento e favorecendo a otimização de seu papel cognitivo, 

pragmático e comunicativo (Minayo, 1994). Somado a isto, que facilite 

uma reflexão sobre o que significa e o que está envolvido na produção 
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das mudanças e novidades desenvolvimentais relacionadas à 

resiliência. 

No plano das estratégias de intervenção do psicólogo, esperamos 

que essa discussão sobre a resiliência e sua prática, possa colaborar 

com uma reflexão integrada acerca dos referenciais teórico-práticos, 

contextos e sujeitos em desenvolvimento, visando à construção de 

caminhos que efetivamente contribuam com a promoção da saúde, 

favorecendo a inclusão de extenso segmento de nossa população 

jovem.  

E, finalmente, que possa colaborar para que os discursos 

psicológicos voltados para o desenvolvimento das potencialidades 

humanas, não funcionem como instrumentos de reforço das 

desigualdades sociais, mas, ao contrário, que os psicólogos, agora 

solicitados pelo trabalho na esfera social, estejam alertas para os 

efeitos ético-políticos que podem ter seus posicionamentos, seus 

discursos e suas intervenções técnicas. 
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ANEXOS 

Roteiro da entrevista 

 

         PARTE I - SOBRE A PRÁTICA PROFISSIONAL DO PSICÓLOGO 
 

Caracterização: 

• Sexo, idade. 

• Escolaridade: graduação (ano de conclusão); pós-graduação 

• Do local de trabalho: tipo de ação; foco. 

 

Questões: 

1. Há quanto tempo você trabalha com crianças e adolescentes? E nesta 

instituição?  

2. Como é sua forma de intervenção junto a estas crianças e adolescentes? Quais 

as principais atividades que você desenvolve? 

3. Como você percebe a relação dos familiares com estas crianças e 

adolescentes? 

4. Como você percebe a questão do risco? 

5. Como você percebe a relação dos outros funcionários da instituição com estas 

crianças e adolescentes? Existem dificuldades? Caso existam, você tem 

possibilidade de intervir para melhorar tal relação? 

6. Você poderia relatar duas situações marcantes durante a condução do trabalho 

com este público alvo? 

7. Quais as abordagens que dão sustentação ao seu trabalho? 

8. Pensando nas crianças e adolescentes com quem você trabalha e na realidade 

do serviço da qual você faz parte, você mudaria algo na forma de 

desempenhar sua prática? Caso sim, o quê mudaria, de que forma e por quê? 

Caso não, por que não mudaria?  

 
PARTE II – SITUAÇÕES-PROBLEMA   
 
O que estas situações te suscitam ou te fazem pensar? 
 

a. Comentário de um funcionário de uma instituição que lida com adolescentes e 

crianças em situações de pobreza: “Não tem muito jeito para esses meninos 

melhorarem, pois eles não têm educação. Eles jamais vão virar doutor. Vão virar 

o quê? Ladrão, guardador de carro. E as meninas? Prostitutas.”  
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b. Diretora de uma instituição: “o que estas crianças e/ou adolescentes precisam 

aqui é de uma dose de carinho misturada com disciplina” 

c. Uma criança e/ou um adolescente relata para você: “roubo, roubo mesmo, é a 

única forma que tenho de ajudar minha família” 

d. Uma criança e/ou um adolescente relata para você: “Se morrer, nasce outro 

que nem eu, pior ou melhor. Se morrer, vou descansar”. 

 

PARTE III - SOBRE A RESILIÊNCIA 
 

1. Você já ouviu falar em resiliência?  

A - Caso sim, ir para A.1 

B-  Caso não ir para B1 

 

A.1 Fale um pouco como você entende a resiliência  

A.2 Você acha o conceito importante para a sua prática ou não? Justifique sua 

resposta.  

 

B.1 A resiliência é um conceito ainda em construção na Psicologia muito utilizado 

para caracterizar processos de superação em contextos em que pessoas passam por 

grandes adversidades (.....). Tendo esta noção geral, você acredita que tal conceito 

possa ser útil para sua prática? Você adota outros conceitos equivalentes? Se adota, 

quais? 

 


