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RESUMO 
 
 

A presente pesquisa é de natureza qualitativa na modalidade de revisão bibliográfica 
e objetivou analisar as definições que o termo resiliência tem assumido na área da 
Educação, bem como identificar os estudos brasileiros que tem tratado da temática 
da resiliência associada ao campo educacional. Foi realizado um levantamento 
bibliográfico nas bases Scielo e no Portal de teses e dissertações da CAPES em 
Março de 2012 englobando todas as publicações que vinculassem resiliência e 
educação e resiliência e contexto escolar. Com a busca foram encontrados 200 
estudos que distribuíam-se por sua ênfase nas áreas de saúde, social, estudos 
conceituais e históricos, bem como destacam-se 31 publicações relativas à 
educação. Os estudos das três primeiras áreas são apresentados para compor o 
balanço tendencial das pesquisas acerca do tema e os 31 estudos diretamente 
relacionados à Educação não são apenas apresentados, mas também discutidos. 
Os resultados do estudo indicaram a importância de pesquisas acerca da resiliência 
em pesquisas científicas da área das ciências humanas em geral e em especial, em 
sua relação com os processos de escolarização no contexto escolar. 
 
Palavras-chave: Resiliência. Educação. Levantamento bibliográfico. 
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INTRODUÇÃO  

O presente trabalho surgiu da inquietação nascida em um projeto de 

pesquisa denominado “A construção da resiliência em escolares: uma proposta de 

intervenção por meio de jogos nas salas de apoio à aprendizagem” do qual participei 

por três anos, ao longo da minha formação em Pedagogia. 

Ao estudar a resiliência, pude constatar que além de ser um termo 

novo, era pouco utilizado e aplicado na área educacional. Apesar de se manifestar 

de importância, pois envolve estudos acerca da família, da escola, dos alunos em 

seus processos de aprendizagem e desenvolvimento, acerca de professores e suas 

relações de trabalho, além da relação entre aspectos sócio-culturais e 

aprendizagem, as discussões da resiliência na escola não são frequentes. No 

contexto dessas discussões, as relações estabelecidas interpares se evidenciam e 

os fatores de proteção e de risco são ressaltados para entender como as estratégias 

de superação são construídas. 

Desse modo surgem os problemas norteadores deste trabalho: Qual 

a relevância de estudar a resiliência no ambiente escolar? O que evidenciam os 

estudos ao relacionar resiliência e educação? 

Para trazer uma reflexão acerca da necessidade do estudo da 

resiliência no meio escolar, o trabalho em questão foi dividido em dois capítulos. No 

primeiro é trazido o conceito e um histórico da compreensão do termo e suas 

definições por diversos estudiosos, além de uma pesquisa bibliográfica das 

publicações envolvendo o termo resiliência vinculado à saúde, social, estudos 

conceituais e históricos.  

O segundo capítulo foca-se no ambito educacional, apontando 31 

artigos, teses e dissertações que englobaram a resiliência e educação, descrevendo 

de forma sucinta cada um desses artigos. Para dar subsídios da escrita deste 

capítulo, a pesquisa pelas publicações foi realizada nas bases de pesquisa mais 

utilizadas pelo meio acadêmico sendo estas o Scielo que traz artigos científicos e o 

portal CAPES trazendo teses e dissertações. 
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CAPÍTULO 1  
Conceituação do termo 

 

O conceito de resiliência é utilizado há muito tempo na Física e 

Engenharia e o precursor do tema nessas áreas foi Thomas Young, cientista inglês. 

Os estudos iniciais sobre a temática estavam associados à resistência de materiais, 

como cita Yunes (2003, p. 77) em referência ao termo na Física “a resiliência refere-

se à capacidade de um material absorver energia sem sofrer deformação plástica ou 

permanente”. 

Nos materiais, a resiliência é medida através de uma fórmula 

matemática que relaciona tensão e deformação, além disso, diversos materiais 

apresentam diversas formas de resiliência que inclusive pode ser mensurada. 

A definição de resiliência no dicionário da língua portuguesa, Novo 

Aurélio, cita que na Física “é a propriedade pela qual a energia armazenada em um 

corpo deformado é devolvida quando cessa a tensão causadora duma deformação 

elástica” (FERREIRA, 1999). O mesmo dicionário também apresenta o significado 

como “resistência ao choque”. 

Outro dicionário, este da língua inglesa, o Longman Dictionary of 

Contemporary English (1995) traz duas definições para resiliência, a primeira é 

“habilidade de voltar rapidamente para o seu usual estado de saúde ou de espírito 

depois de passar por doenças, dificuldades etc.: resiliência de caráter” e a segunda 

definição, afirma que resiliência “é a habilidade de uma substância retornar à sua 

forma original quando a pressão é removida: flexibilidade”.  

Nota-se uma diferença na abordagem do termo nos dicionários e 

também uma grande divergência no uso do termo “resiliência” nos diferentes países. 

Yunes e Szymanchi, (2002, p. 13) anunciavam que no Brasil o uso do termo 

restringia-se “a um grupo bastante limitado de pessoas de alguns círculos 

acadêmicos” Desse momento histórico até os dias de hoje o termo tem se 

apresentado com maior frequência nas pesquisas, mas ainda é considerada uma 

temática nova que suscita muitos estudos. Já em alguns países da Europa, nos 

Estados Unidos e Canadá, o termo resiliência é mais coloquial, como Martineau 

(1999 apud YUNES e SZYMANSKI, 2002, p. 14) aponta em seus estudos e esse 

uso coloquial pode trazer contradições que prejudicam o significado do termo. 
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Alguns exemplos das contradições desse uso coloquial, em que 
pessoas famosas são consideradas resilientes pela mídia tanto por 
tolerarem como por terminarem seus casamentos. Pessoas ou 
coisas que tanto resistem como provocam mudanças também são 
descritas como resilientes nos comerciais de TV e em diálogos 
informais é comum às pessoas classificarem-se como resilientes ou 
não resilientes. 
 

 

Na psicologia o termo é recente, tendo sido discutido apenas nos 

últimos cinco anos nos encontros internacionais. O termo também não é tão preciso 

quanto na Física ou engenharia “consideradas as complexidade e multiplicidade de 

fatores variáveis que devem ser levados em conta no estudo dos fenômenos 

humanos” (YUNES e SZYMANCHI, 2002, p. 16). Não se pode comparar a resiliência 

de materiais com humanos, pois na Psicologia e na Física o conceito de 

“deformação” não é o mesmo. 

No início dos estudos, o termo utilizado como sinônimo de resiliência 

era invulnerabilidade, mas um dos precursores do estudo da resiliência, Michael 

Rutter (1993 apud YUNES e SZYMANCHI, 2002, p. 17) “considera que 

invulnerabilidade passa somente a ideia de uma característica intrínseca do 

indivíduo”, esse termo também parecia dizer que as crianças seriam imunes à 

desordem, independente das circunstâncias o que não se sustenta ao analisarmos 

os processos de desenvolvimento humano. O dinamismo presente no 

desenvolvimento nos leva a lidar com o inesperado e nesse sentido, um 

desenvolvimento saudável permitirá condições saudáveis para o enfrentamento das 

adversidades, como explícito na Psicologia Positiva. 

Zimmerman e Arunkumar (1994 apud YUNES e SZYMANCHI, 2002, 

p. 17) afirmaram em suas pesquisas que resiliência seria uma “habilidade de superar 

adversidades” e nesse sentido o indivíduo não sairia ileso à desordem ou problema 

enfrentado. Masten e Garmezy (1985, apud YUNES, 2003) sugeriram que “um termo 

menos olímpico como resiliência ou resistência ao estresse, se fazia necessário” (p. 

12). 

Apesar de invulnerabilidade ser um termo que apresenta alguns 

problemas em seu uso, por muito tempo foi utilizado e orientou as produções na 

área como afirmou Yunes (2003, p.77) “apesar destas considerações, é esta versão 

inicial de resiliência como invulnerabilidade ou resistência às adversidades que 

ainda vem orientando a produção científica de muitos pesquisadores da área”.  
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A resiliência toma dimensões visando explicar a superação de 

adversidades e com isso, pode-se afirmar que busca então, explicar fenômenos 

condizentes a padrões de vida saudável, através da superação de crises e 

adversidades em grupos, indivíduos e/ou organizações. O termo surge como objeto 

de estudo da psicologia atrelado ao campo de estudo da psicologia positiva. Neste 

campo teórico são apontadas “lacunas presentes nas investigações psicológicas e 

destacada a necessidade de pesquisas sobre os aspectos positivos, como por 

exemplo, esperança, criatividade, coragem, sabedoria, espiritualidade, felicidade.” 

(PALUDO e KOLLER, 2011, p. 69 – 70). As críticas feitas pelos teóricos da 

psicologia positiva alertam para o fato de que os estudos desenvolvidos enfatizam 

apenas corrigir as deficiências causadas por traumas vivenciados. Contrapondo-se a 

isso, a psicologia positiva busca contribuir para o desenvolvimento saudável das 

pessoas fortalecendo suas competências e compreendendo o que há de positivo e 

saudável no individuo.  

Paludo e Koller (2011) afirmam que a resiliência, introduzida por 

Yunes nas pesquisas brasileiras, trouxe uma importante contribuição para a 

compreensão da psicologia positiva, pois salienta os aspectos positivos e saudáveis 

do desenvolvimento humano.   

Nessa perspectiva, as emoções positivas são salientadas como 

importantes, pois são duradouras, motivadoras, promovem a saúde física e mental e 

“funcionam como ‘reserva’ em outras situações, melhoram o enfrentamento, as 

estratégias e as possibilidades de sobrevivência” (PALUDO e KOLLER, 2011, p. 75).  

Frederickson afirma que a resiliência é um recurso psicológico 

produzido a partir das emoções positivas e, portanto, a intervenção que ocorre deve 

priorizar essas emoções, pois, “ampliam o repertório de ações e pensamentos e 

constroem recursos pessoais que serão necessários ao longo da trajetória dos 

indivíduos.” (PALUDO e KOLLER, 2011, p. 75). 

Paludo e Koller, (2011 p.76), em alusão às contribuições de Masten 

(2001) às discussões da psicologia positiva afirmaram que o mérito de suas 

discussões foi o de 

 
[  ] argumentar que resiliência é um processo normativo da 
adaptação, presente na espécie humana e aplicável ao 
desenvolvimento em ambientes favoráveis ou adversos. Dessa 
forma, pertence a todos os seres vivos essa “capacidade” para o 
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desenvolvimento saudável e positivo, o que antes parecia exclusiva 
apenas a alguns indivíduos. [...] De acordo com a autora, a psicologia 
negligenciou um fenômeno humano essencial para a adaptação e o 
desenvolvimento durante os períodos de risco, problemas, patologias 
e tratamento. Ressalta que ao contrário, surge de fatos cotidianos e 
usuais presentes na trajetória e nas relações das crianças, famílias, e 
comunidades (PALUDO e KOLLER, 2011, p. 76). 

 
 

Essa afirmação evidencia as temáticas centrais de discussão da 

psicologia positiva e mostra uma perspectiva otimista da visão de resiliência, que 

deve ser entendida como uma possibilidade de adaptação positiva aos diferentes 

contextos de adversidade e riscos, possível e pertencente a todos os seres 

humanos.  

Martineau (1999) realizou uma crítica aos estudiosos do tema e 

detectou três tipos de discursos divergentes acerca da resiliência. O primeiro deles, 

por ela denominado como discurso dos experts, dizia respeito às elaborações após 

análise de dados obtidos em ambientes controlados por meio de notas e perfil de 

personalidade. Por meio da aplicação destes instrumentos classificavam-se 

características identificadoras de pessoas resilientes. Essas características e traços 

eram tidos como fixos no individuo resiliente, o que gerou um consenso na definição 

de resiliencia para alguns autores que agruparam as seguintes características como 

definição de resiliência: “sociabilidade, criatividade na resolução de problemas e um 

senso de autonomia e de propostas” (YUNES, 2003, p.77). O problema é que essas 

seriam características fixas a todos os indivíduos tidos como resilientes, o que não 

concordamos pela dinamicidade que os indivíduos possuem. 

O segundo discurso encontrado pela autora (IBID) foi denominado 

como experiencial. Este era menos valorizado e subordinado ao discurso acima 

citado, pois tinha suas bases em análise de estudos obtidos por meio das histórias 

de vida dos indivíduos, que eram contadas por psicoterapeutas. O questionamento a 

este grupo de estudos advém do fato de que essas análises davam margem a várias 

interpretações, e como afirma Martineau (1999 apud YUNES, 2003, p.78) nessas 

histórias “estão embutidas as idiossincrasias de memória, narrativa, identidade, 

interpretação e subjetividade”. 

O terceiro e ultimo discurso encontrado por Martineau (Ibid) é o 

discurso de educadores, assistentes sociais e psicólogos que trabalham diretamente 

com crianças e adolescentes. Este grupo de depoimentos mescla aspectos dos dois 
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discursos acima citados, porém é uma perspectiva que ainda está em construção.  

Martineau posiciona-se afirmando que “reificar/replicar as características de uma 

determinada criança como ‘resiliente’ (através da mensuração de um conjunto de 

traços) é negar que resiliencia é contingente/provisória, imprevisível e dinâmica” 

(YUNES, 2003, p.78). 

Um projeto denominado “Projeto Internacional de Resiliência” 

afirmou que “Resiliência é uma capacidade que permite que uma pessoa, grupo ou 

comunidade previna, minimize ou supere os efeitos nocivos das adversidades” 

(GROTBERG, 1995 apud YUNES, 2003, p. 78). 

Muitos autores dos Estados Unidos e do Reino Unido têm realizado 

pesquisas sobre resiliência e a maioria desses estudos tem o objetivo de estudar o 

indivíduo numa perspectiva que foca traços individuais, como afirmam Hawley e 

DeHann “procuram compreender como adaptações prévias deixam a criança 

protegida ou sem defesa quando expostas a eventos estressores” (1996 apud 

YUNES e SZYMANSKI, 2002, p. 17). Os pesquisadores também estudam como 

“padrões particulares de adaptação, em diferentes fases de desenvolvimento 

interagem com mudanças ambientais externas” (SROUFE e RUTTER, 1984 apud 

YUNES e SZYMANSKI, 2002, p. 18). 

Alguns desses autores realizam estudos longitudinais que 

“acompanham o desenvolvimento do indivíduo desde a infância até a adolescência 

ou idade adulta” (YUNES, 2003, p. 78), mas isso não ocorre com todos os autores. 

 
Segundo Werner e Smith (1992), poucos investigadores têm 
acompanhado populações de “alto risco” desde a infância e 
adolescência até a idade adulta com o objetivo de monitorar efeitos 
dos fatores de risco e dos fatores de proteção que operam durante 
os anos de desenvolvimento do indivíduo. (YUNES e SZYMANSKI, 
2002, p. 18). 
 

Um dos mais reconhecidos estudos neste campo é o de Werner e 

seus colaboradores que realizaram um estudo longitudinal que durou em torno de 

quarenta anos. 

 
A pesquisa acompanhou o nascimento de 698 crianças em Kauai, 
uma ilha do Hawaí. As crianças foram avaliadas com 1 ano de idade 
(incluindo entrevistas com os pais) e acompanhadas até as idades de 
2, 10, 18 e 32 anos. O foco da pesquisa relatada no livro Vulnerable 
but invencible foram 72 crianças (42 meninas e 30 meninos) com 
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uma história de quatro ou mais fatores de risco, a saber: pobreza, 
baixa escolaridade dos pais, estresse perinatal, baixo peso no 
nascimento ou, ainda, a presença de deficiências físicas. Uma 
porção significante dessas crianças era proveniente de famílias cujos 
pais eram alcoólatras ou apresentavam distúrbios mentais. (YUNES 
e SZYMANSKI, 2002, p. 18). 
 

Os resultados desta pesquisa apontaram que nenhuma destas 

crianças estudadas apresentou problemas de aprendizagem ou de comportamento e 

isto foi considerado como “sinal de adaptação ou ajustamento” e estes indivíduos 

foram então chamados de resilientes pelas pesquisadoras. 

Os fatores que determinaram a resiliência dessas crianças foram: 

“temperamento das crianças/jovens (percebidos como afetivos e receptivos); melhor 

desenvolvimento intelectual; maior nível de autoestima; maior grau de autocontrole; 

famílias menos numerosas; menor incidência de conflitos nas famílias” (YUNES e 

SZYMANSKI, 2002, p. 19). A resiliência referida pelas pesquisadoras, Martineau 

(1999) identificou como sendo “invulnerabilidade às adversidades”, porém essa 

definição e conceituação foram reformuladas posteriormente para “habilidade de 

superar adversidades”. 

Segundo Werner (1993), citado por Yunes (2003) “o componente-

chave do efetivo coping dessas pessoas é o sentimento de confiança que o 

indivíduo apresenta de que os obstáculos podem ser superados”. Segundo a 

definição de Yunes (2003, p. 79) encontrada em nota de rodapé “A palavra coping é 

geralmente utilizada no original em inglês para referir-se a esforços cognitivos e 

comportamentais para lidar com demandas específicas de situações adversas e 

avaliadas como sobrecarregando ou excedendo os recursos pessoais”. 

Michel Rutter, um psiquiatra britânico, desenvolveu um trabalho com 

meninos e meninas no início dos anos 70, que visava investigar se havia relação no 

desenvolvimento e comportamento dessas crianças com o meio de sua origem, 

todos oriundos de lares desfeitos por conta de conflitos parentais. Os “resultados 

indicaram que os meninos são mais vulneráveis que as meninas, não somente a 

estressores físicos, mas também aos psicossociais”. (YUNES, 2003, p. 79). Os 

resultados de suas pesquisas também indicaram que  

 
Um único estressor não tem impacto significante, mas que a 
combinação de dois ou mais estressores pode diminuir a 
possibilidade de consequências positivas (positive outcimes) no 
desenvolvimento, e que estressores adicionais aumentam o impacto 
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de outros estressores presentes (YUNES e SZYMANSKI, 2002, p. 
20). 
 

Em suas considerações, Rutter (1987, p. 43) levanta algumas 

questões acerca dos estudos sobre resiliência e dentre as principais está: “Por que, 

apesar de passar por terríveis experiências, alguns indivíduos não são atingidos e 

apresentam um desenvolvimento estável e saudável”? Segundo Poletto e Koller 

(2006, p. 24), o autor acima referido define resiliência como “variação individual em 

resposta ao risco” e afirma que “os mesmos eventos estressores podem ser 

experienciados de maneira diferente por diferentes pessoas. [...] A resiliência não 

pode ser vista como um atributo fixo do indivíduo, e se as circunstâncias mudam a 

resiliência se altera”. (1987, p. 119). 

Parafraseando Yunes (2003, p. 79), o foco dos estudos realizados 

por Rutter está no indivíduo, mas ele chama a atenção para a variedade de 

respostas possíveis que também estão associadas a processos que devem ser 

examinados. 

 
Dessa forma, a perspectiva no indivíduo busca identificar resiliência a 
partir de características pessoais, tais como sexo, temperamento e 
background genético, apesar de todos os autores acentuarem em 
algum momento o aspecto relevante da interação entre bases 
constitucionais e ambientais da questão da resiliência. (YUNES e 
SZYMANSKI, 2002, p. 21). 
 

 

Foi a partir dos estudos e pesquisas de Michael Rutter, Emily 

Werner, Ruth Smith, entre outros que emergiu o estudo e uso da resiliência nas 

ciências humanas. Com esses estudos, nos deparamos com vários termos que são 

utilizados e devem ser compreendidos a fundo para que não sejam utilizados de 

forma errônea. São estes: “risco, vulnerabilidade, estresse, coping, competência e 

proteção” (YUNES e SZYMANSKI, 2002, p. 22). 

Esses termos associados geram várias definições ou 

subclassificações de acordo com a linha teórica e período do desenvolvimento do 

estudo. Poletto e Koller (2011) trazem algumas dessas definições no primeiro 

capitulo do livro “Resiliência e psicologia positiva: interfaces do risco à proteção”, no 

qual as autoras abordam algumas compreensões de resiliencia analisadas a seguir. 

Morais e Koller (2004) entendem a resiliência como algo dinâmico 

que ocorre a partir da interação do individuo com o ambiente ao qual pertence. 
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Também entendem os fatores de risco e proteção como dinâmicos. Rutter (1987) 

afirma que a resiliência é um processo final que encoraja o individuo a se engajar na 

situação de risco, mas não o elimina; Cowan, Cowan e Schulz (1996) relacionam a 

resiliência a processos que ocorrem na presença do risco e que produzem 

consequências melhores do que as existentes na ausência do risco.  

Poletto e Koller (2011, p. 32) consideram que o conceito de risco tem 

sido utilizado na área da saúde mental para significar agentes estressores que 

predispõem resultados negativos. Além disso, “o risco pode desencadear um 

distúrbio ou uma doença de acordo com sua severidade, duração, frequência ou 

intensidade de um ou mais sintomas ou comportamentos.”.  

Martineau (1999) afirma que a partir de um olhar histórico sobre a 

infância, percebe-se que o risco sempre esteve presente em inúmeras situações, 

variando apenas a forma como o conceito de risco é entendido; Cowan, Cowan e 

Schulz (1996) entendem fatores de risco como fatores que se relacionam a vários 

eventos e aumentam a probabilidade de o indivíduo apresentar problemas 

emocionais, físicos e sociais; Hutz, Koller e Bandeira (1996) afirmam que uma 

criança está em situação de risco quando tem seu desenvolvimento esperado para a 

idade e cultura, comprometido ou impedido. Apesar de verem o risco de formas 

diferentes, há uma concordância nestas abordagens de que o risco deve ser visto 

como um processo variável e sujeito a mudanças de acordo com as mudanças no 

ambiente.  

O risco pode mudar no decorrer da história de um individuo e este 

tem chances de se defrontar com novos riscos no decorrer de sua vida, portanto não 

se pode pensar no risco como algo linear, próprio do indivíduo. Os fatores de risco 

estão relacionados a fatores que aumentam a probabilidade de insucesso e neles 

podem predominar em combinações distintas os aspectos sociais ou individuais, 

como por exemplo, características sociais, familiares e culturais e sexo, variáveis 

demográficas, habilidade intelectual e aspectos psicológicos. Entretanto “se esses 

fatores irão se constituir em risco ou não, isto irá depender do comportamento que 

se tem em mente e dos mecanismos pelos quais os processos de risco operam seus 

efeitos negativos” (COWAN, COWAN e SCHULZ apud Yunes e Szymanski, 2002, p. 

24). 

Com essa dinamicidade do risco, não se pode pensar em uma única 

causa/efeito para determinado risco ao qual o individuo é exposto, mas é necessário 
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atentar para a história do individuo para compreender os processos e mecanismos 

que influenciaram o risco e suas consequências naquele contexto histórico.  

Unido ao risco há outro fator, denominado vulnerabilidade, que é 

utilizado para indicar predisposições a desordens e susceptibilidade a prejuízos no 

funcionamento diante de estresse.  

Ainda no livro “Resiliência e psicologia positiva: interfaces do risco à 

proteção” (2011), Poletto e Koller, autoras de um dos capítulos, trazem a definição 

de vulnerabilidade apresentada por diferentes autores tais como Zimmerman e 

Arunkumar (1994) que entendem vulnerabilidade como “predisposição para o 

desenvolvimento de disfunções psicológicas ou de respostas pouco adequadas” (p. 

38) e trata de um atributo existente somente na presença do risco; Rutter (1987) 

entende que são predisposições individuais ao desenvolvimento de psicopatologias 

ou de comportamentos inadequados e ineficazes em situações de crise.  

Se opondo à resiliência, a vulnerabilidade “caracteriza-se pela 

emissão de respostas mal adaptadas que produzem resultados negativos para o 

desenvolvimento psicológico dos indivíduos submetidos a situações de risco” 

(POLETTO E KOLLER, 2011, p. 39). 

Diante do risco o individuo elabora respostas individuais de 

enfrentamento e essas respostas são denominadas fatores protetivos e só 

aparecem na presença de um fator de risco, variando conforme a situação, pois o 

fator protetivo também é dinâmico e variável. Nesse sentido os fatores de risco e 

proteção “devem ser investigados dentro do contexto de vida do individuo, 

principalmente porque um fator de proteção pode futuramente transformar-se em um 

risco” (RUTTER, 1987, apud Poletto e Koller, 2001, p. 34).  

Segundo Polleto e Koller (2011, p. 34) alguns autores, como Jessor, 

Van Den Boss, Vanderryn, Costa e Turbin (1995) entendem os fatores protetivos 

“como condições que diminuem a probabilidade de o individuo desenvolver 

problemas de externalização.” Afirmam que estes efeitos podem ou não atuar 

diretamente na conduta do individuo ao moderar a relação entre comportamento e 

fator de risco. Outros autores como Kotilarenco, Alvarez e Cáceres (1995) 

compreendem fatores protetivos como “características ambientais e/ou individuais 

que amenizam ou reforços aos indivíduos para que não estejam sob os efeitos 

negativos do ambiente” e com isso, a proteção não elimina o risco da experiência 
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vivida, mas ocorre uma alteração na forma como os indivíduos enfrentam situações 

estressantes e desvantajosas. 

Com o estudo de todos esses termos, percebe-se que para 

compreender a resiliencia, faz-se necessário entender a dinamicidade de outros 

fatores dentre eles, risco e proteção. A resiliencia aparece quando há uma mudança 

no comportamento frente à situação de risco vivida, da mesma forma ocorre com a 

vulnerabilidade que aparece somente na presença de uma situação de risco e 

“nesse sentido, é condição para analisar os processos de resiliencia e 

vulnerabilidade, uma investigação de fatores de risco e proteção em interação” 

(POLETTO e KOLLER, 2011, p. 40).  

Esses estudos permitiram a compreensão de que o individuo não 

está preso a um ciclo sem saída, mas que pode elaborar estratégias de 

enfrentamento para melhorar seu desempenho e é somente quando exposto a 

situações estressoras que o individuo conseguirá elaborar estratégias de 

enfrentamento que o beneficiarão.    
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1.1  Balanço dos estudos sobre resiliência. 
 

Buscando conhecer os estudos que foram realizados sobre 

resiliencia, foi desenvolvida uma pesquisa em Março de 2012, utilizando como 

palavras-chave: resiliência, educação e resiliência, resiliência na escola, na base de 

dados Scielo Brasil, que é um portal responsável por publicar estudos na área de 

Educação e de Psicologia, além de outras áreas e no Portal de Teses e 

Dissertações CAPES.  

Foram encontrados 200 artigos englobando as áreas de Ciências 

Biológicas e Psicologia, subdivididos, de acordo com a ênfase apresentada, nas 

seguintes áreas: 

• Social; 

• Saúde; 

• Estudos conceituais e históricos; 

• Educação. 

Essas áreas foram assim divididas de acordo com as revistas em que 

cada publicação se encontrava, sendo assim, alguns artigos envolvem 

educação em sua temática, porém estes não estavam em revistas da referida 

área.  

Outro aspecto que auxiliou na definição dos artigos de cada área era o 

enfoque dado no texto, apenas os textos que tinham o meio escolar como 

enfoque de estudo, ficaram na área da educação, assim, textos que 

abordavam a escola apenas como um espaço e não como lócus de pesquisa, 

foram alocados em outra área. 

 
 

1.1.1 Social 

Na pesquisa realizada foi possível incluir na categoria dos estudos 

que enfatizaram aspectos sociais, artigos cujas discussões estão relacionadas à 

família, moradores de rua, indivíduos em vulnerabilidade social, gravidez na 

adolescência, crianças vítimas de violência doméstica, adolescentes em contexto 

sócio-educativo e violência intrafamiliar. Optamos por reunir os estudos em uma 

tabela que indica o título da produção, ano de publicação e referência biliográfica. 
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Tabela 1: Estudos em resiliência cuja ênfase recai nos aspectos sociais 
Título Ano Referência 

Projeto resiliência: estudo longitudinal 
das trajetórias de reinserção familiar e 
social de crianças e adolescentes que 
vivem em situação de risco 
psicossocial em Rio Grande/RS 

2004 

Silva, Mara Regina Santos da et al. Projeto 
resiliência: estudo longitudinal das trajetórias de 
reinserção familiar e social de crianças e 
adolescentes que vivem em situação de risco 
psicossocial em Rio Grande/RS. Texto contexto - 
enferm., Set 2004, vol.13, no.3, p.475-476 
 

Pesquisa-Ação-Formação Inter e 
Transdisciplinar com Pessoas 
Envolvidas com a Questão do Morador 
de Rua 

2011 

Alvarez, Aparecida Magali de Souza et al. Pesquisa-
Ação-Formação Inter e Transdisciplinar com 
Pessoas Envolvidas com a Questão do Morador 
de Rua. Saude soc., Jun 2011, vol.20, no.2, p.300-
313. ISSN 0104-1290 
 

Histórias de vida de moradores de rua, 
situações de exclusão social e 
encontros transformadores 

2009 

Alvarez, Aparecida Magali de Souza, Alvarenga, 
Augusta Thereza de and Della Rina, Silvia Cristiane 
de S. A. Histórias de vida de moradores de rua, 
situações de exclusão social e encontros 
transformadores. Saude soc., Jun 2009, vol.18, 
no.2, p.259-272.  

Avaliação psicométrica de três 
questionários sobre o historial familiar 2010 

Monteiro, Ivandro Soares and Maia, Angela da 
Costa. Avaliação psicométrica de três 
questionários sobre o historial familiar. Rev. 
psiquiatr. clín., 2010, vol.37, no.3, p.97-104.  
 

Famílias em vulnerabilidade 
social:rastreamento de termos 
utilizados por terapeutas de família 

2009 

Prati, Laíssa Eschiletti, Couto, Maria Clara P. de 
Paula and Koller, Sílvia Helena Famílias em 
vulnerabilidade social:rastreamento de termos 
utilizados por terapeutas de família. Psic.: Teor. e 
Pesq., Set 2009, vol.25, no.3, p.403-408.  

Resiliência na rua: um estudo de caso 2005 

Paludo, Simone dos Santos and Koller, Silvia 
Helena. Resiliência na rua: um estudo de 
caso. Psic.: Teor. e Pesq., Ago 2005, vol.21, no.2, 
p.187-195.  
 

Resiliência e desenvolvimento infantil 
de crianças que cuidam de 
crianças: uma visão em perspectiva 

2004 

Poletto, Michele, Wagner, Tânia Maria Cemin and 
Koller, Sílvia Helena Resiliência e 
desenvolvimento infantil de crianças que cuidam 
de crianças: uma visão em perspectiva. Psic.: 
Teor. e Pesq., Dez 2004, vol.20, no.3, p.241-250.  
 

Risco e proteção: em busca de um 
equilíbrio promotor de resiliência 2004 

Pesce, Renata P. et al. Risco e proteção: em 
busca de um equilíbrio promotor de 
resiliência. Psic.: Teor. e Pesq., Ago 2004, vol.20, 
no.2, p.135-143.  
 

Crianças expostas à violência 
conjugal: avaliação do desempenho 
acadêmico 

2004 

Brancalhone, Patrícia Georgia, Fogo, José Carlos 
and Williams, Lúcia Cavalcanti de 
Albuquerque. Crianças expostas à violência 
conjugal: avaliação do desempenho 
acadêmico. Psic.: Teor. e Pesq., Ago 2004, vol.20, 
no. 2, p.113-117.  
 

Resiliência oculta: a construção social 
do conceito e suas implicações para 
práticas profissionais junto a 
adolescentes em situação de risco 

2010 

Libório, Renata Maria Coimbra and Ungar, 
Michael Resiliência oculta: a construção social do 
conceito e suas implicações para práticas 
profissionais junto a adolescentes em situação 
de risco. Psicol. Reflex. Crit., 2010, vol.23, no.3, 
p.476-484.  



22 
 

 

Children's labour as a risky pathways 
to resilience: children's growth in 
contexts of poor resources 

2010 

Libório, Renata Maria Coimbra and Ungar, 
Michael Children's labour as a risky pathways to 
resilience: children's growth in contexts of poor 
resources. Psicol. Reflex. Crit., 2010, vol.23, no.2, 
p.232-242.  
 

Percursos da gravidez na 
adolescência: estudo longitudinal após 
uma década da gestação 

2010 

Oliveira-Monteiro, Nancy Ramacciotti de. Percursos 
da gravidez na adolescência: estudo longitudinal 
após uma década da gestação. Psicol. Reflex. 
Crit., 2010, vol.23, no.2, p.278-288.  
 

Monoparentalidade, pobreza e 
resiliência: entre as crenças dos 
profissionais e as possibilidades da 
convivência familiar 

2007 

Yunes, Maria Angela Mattar, Garcia, Narjara Mendes 
and Albuquerque, Beatriz de 
Mello Monoparentalidade, pobreza e 
resiliência: entre as crenças dos profissionais e 
as possibilidades da convivência familiar. Psicol. 
Reflex. Crit., 2007, vol.20, no.3, p.444-453.  
 

Inserção ecológica na 
comunidade: uma proposta 
metodológica para o estudo de famílias 
em situação de risco 

2003 

Cecconello, Alessandra Marques and Koller, Sílvia 
Helena. Inserção ecológica na comunidade: uma 
proposta metodológica para o estudo de famílias 
em situação de risco. Psicol. Reflex. Crit., 2003, 
vol.16, no.3, p.515-524.  
 

Estratégias de coping de crianças 
vítimas e não vítimas de violência 
doméstica 

2002 

Lisboa, Carolina et al. Estratégias de coping de 
crianças vítimas e não vítimas de violência 
doméstica. Psicol. Reflex. Crit., 2002, vol.15, no.2, 
p.345-362.  
 

Relação de apego entre crianças 
institucionalizadas que vivem em 
situação de abrigo 

2004 

Alexandre, Diuvani Tomazoni and Vieira, Mauro 
Luís Relação de apego entre crianças 
institucionalizadas que vivem em situação de 
abrigo. Psicol. estud., Ago 2004, vol.9, no.2, p.207-
217.  
 

Psicologia positiva e resiliência: o foco 
no indivíduo e na família 2003 

Yunes, Maria Angela Mattar. Psicologia positiva e 
resiliência: o foco no indivíduo e na 
família. Psicol. estud., 2003, vol.8, no.spe, p.75-84.  
 

Resiliência familiar e conjugal numa 
perspectiva psicanalítica dos laços 2005 

Benghozi, Pierre. Resiliência familiar e conjugal 
numa perspectiva psicanalítica dos laços. Psicol. 
clin., 2005, vol.17, no.2, p.101-109. 
 

Toda criança tem família: criança em 
situação de rua também 2008 

Paludo, Simone dos Santos and Koller, Silvia 
Helena Toda criança tem família: criança em 
situação de rua também. Psicol. Soc., Abr 2008, 
vol.20, no.1, p.42-52.  
 

 Fatores protetivos a adolescentes em 
conflito com a lei no contexto 
socioeducativo 

2006 

Costa, Cláudia Regina Brandão Sampaio Fernandes 
da and Assis, Simone Gonçalves de Fatores 
protetivos a adolescentes em conflito com a lei 
no contexto socioeducativo. Psicol. Soc., Dez 
2006, vol.18, no.3, p.74-81.  
 

Mulheres vítimas de estupro: contexto 
e enfrentamento dessa realidade 2005 

Sudário, Sandra, Almeida, Paulo César de and 
Jorge, Maria Salete Bessa Mulheres vítimas de 
estupro: contexto e enfrentamento dessa 
realidade. Psicol. Soc., Dez 2005, vol.17, no.3, p.80-
86.  
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O encontro transformador em 
moradores de rua na cidade de São 
Paulo 

2004 

Alvarez, Aparecida Magali de Souza, Alvarenga, 
Augusta Thereza de and Fiedler-Ferrara, Nelson O 
encontro transformador em moradores de rua na 
cidade de São Paulo. Psicol. Soc., Dez 2004, 
vol.16, no.3, p.47-56.  
 

Adolescentes e jovens em situação de 
risco psicossocial: redes de apoio 
social e fatores pessoais de proteção 

2008 

Amparo, Deise Matos do et al. Adolescentes e 
jovens em situação de risco psicossocial: redes 
de apoio social e fatores pessoais de 
proteção. Estud. psicol. (Natal), Ago 2008, vol.13, 
no.2, p.165-174.  
 

A visão de família entre as 
adolescentes que sofreram violência 
intrafamiliar 

2000 

De Antoni, Clarissa and Koller, Sílvia Helena A visão 
de família entre as adolescentes que sofreram 
violência intrafamiliar. Estud. psicol. (Natal), Dez 
2000, vol.5, no.2, p.347-381. 
 

Competência social e empatia: um 
estudo sobre resiliência com crianças 
em situação de pobreza 

2000 

Cecconello, Alessandra Marques and Koller, Sílvia 
Helena. Competência social e empatia: um estudo 
sobre resiliência com crianças em situação de 
pobreza. Estud. psicol. (Natal), Jun 2000, vol.5, 
no.1, p.71-93.  
 

O impacto do ambiente familiar nos 
primeiros anos de vida: um estudo com 
adolescentes de uma invasão de 
Salvador, Bahia 

1999 

Bastos, Ana Cecília de Sousa et al. O impacto do 
ambiente familiar nos primeiros anos de vida: um 
estudo com adolescentes de uma invasão de 
Salvador, Bahia. Estud. psicol. (Natal), Dez 1999, 
vol.4, no.2, p.239-271.  

Gestação na adolescência: a 
construção do processo Saúde-
Resiliência 

2011 

Ribeiro, Patricia Mônica and Gualda, Dulce Maria 
Rosa. Gestação na adolescência: a construção 
do processo Saúde-Resiliência. Esc. Anna Nery, 
Jun 2011, vol.15, no.2, p.361-371.  
 

Resiliência: nova perspectiva na 
promoção da saúde da família? 2009 

NORONHA, Maria Glícia Rocha da Costa e 
Silva; CARDOSO, Paloma Sodré;MORAES, Tatiana 
Nemoto Piccoli  and  CENTA, Maria de 
Lourdes.Resiliência: nova perspectiva na 
promoção da saúde da família?.Ciênc. saúde 
coletiva [online]. 2009, vol.14, n.2, pp. 497-506. 
 

Resiliência e maus-tratos à criança 2003 

Junqueira, Maria de Fátima Pinheiro da Silva and 
Deslandes, Suely Ferreira Resiliência e maus-
tratos à criança. Cad. Saúde Pública, Fev 2003, 
vol.19, no.1, p.227-235.  
 

Adolescência, violência e sociedade 2006 

Marty, François. Adolescência, violência e 
sociedade. Ágora (Rio J.), Jun 2006, vol.9, no.1, 
p.119-131.  
 

Dados da pesquisa realizada nas plataformas de publicações. 
 

1.1.2 Saúde 

Na categoria saúde, foram agrupados dessa, artigos que abordam a 

resiliência em enfermeiras, diabéticos, usuários de drogas lícitas e ilícitas, vítimas de 

traumas, pacientes oncológicos, idosos, autistas, portadores de TDAH (transtorno de 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=NORONHA,+MARIA+GLICIA+ROCHA+DA+COSTA+E+SILVA�
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=NORONHA,+MARIA+GLICIA+ROCHA+DA+COSTA+E+SILVA�
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CARDOSO,+PALOMA+SODRE�
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MORAES,+TATIANA+NEMOTO+PICCOLI�
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MORAES,+TATIANA+NEMOTO+PICCOLI�
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CENTA,+MARIA+DE+LOURDES�
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CENTA,+MARIA+DE+LOURDES�
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déficit de atenção e hiperatividade), depressivos, entre outros. Os artigos localizados 

nesta área foram: 

 
Tabela 2: Estudos em resiliência associados à saúde 
Título Ano Referência 

Resiliência e promoção da saúde 2005 

Silva, Mara Regina Santos da et al. Resiliência e 
promoção da saúde. Texto contexto - enferm., 
2005, vol.14, no.spe, p.95-102.  
 

Promovendo resiliência em vítimas de 
trauma psicológico 2005 

Peres, Julio F. P., Mercante, Juliane P. P. and 
Nasello, Antonia G.Promovendo resiliência em 
vítimas de trauma psicológico. Rev. psiquiatr. 
Rio Gd. Sul, Ago 2005, vol.27, no.2, p.131-138.  
 

Impacto da terapia cognitivo-
comportamental nos fatores 
neurobiológicos relacionados à 
resiliência 

2011 

Norte, Carlos Eduardo et al. Impacto da terapia 
cognitivo-comportamental nos fatores 
neurobiológicos relacionados à resiliência. Rev. 
psiquiatr. clín., 2011, vol.38, no.1, p.43-45.  
 

Tempo e psicopatologia cultural das 
experiências traumáticas 2008 

Bastos, Claudio Lyra. Tempo e psicopatologia 
cultural das experiências traumáticas. Rev. 
latinoam. psicopatol. fundam., Jun 2008, vol.11, 
no.2, p.195-207.  
 

Factores protectores frente al consumo 
de alcohol: concepción de maestros de 
nivel inicial 

2005 

Sigampa, Juana Beatriz, Ferriani, Maria das Graças 
Carvalho and Nakano, Ana Márcia Spanó Factores 
protectores frente al consumo de 
alcohol: concepción de maestros de nivel 
inicial. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Oct 2005, 
vol.13, no.spe, p.771-777.  
 

Percepción de padres y profesores de 
los factores de riesgo para el uso de 
drogas lícitas e ilicitas en los escolares 

2004 

Morán Sánchez, Fátima and Ferriani, Maria das 
Graças Carvalho. Percepción de padres y 
profesores de los factores de riesgo para el uso 
de drogas lícitas e ilicitas en los escolares. Rev. 
Latino-Am. Enfermagem, Abr 2004, vol.12, no.spe, 
p.352-358.  
 

Relación entre las características de la 
adolescente embarazada y la 
resistencia al consumo de droga 

2004 

Martinez, Liliana del C. and Ferriani, Maria das 
Graças Carvalho. Relación entre las 
características de la adolescente embarazada y 
la resistencia al consumo de droga. Rev. Latino-
Am. Enfermagem, Abr 2004, vol.12, no.spe, p.333-
339.  
 

A função dodebriefing psicológico no 
tratamento de vítimas de trauma 2003 

Devilly, Grant J, Wright, Renée and Gist, Richard A 
função dodebriefing psicológico no tratamento 
de vítimas de trauma. Rev. Bras. Psiquiatr., Jun 
2003, vol.25, suppl.1, p.41-45.  
 

Estratégias de coping de pacientes 
oncológicos em tratamento 
radioterápico 

2011 

Paula Júnior, Wanderley de and Zanini, Daniela 
Sacramento. Estratégias de coping de pacientes 
oncológicos em tratamento radioterápico. Psic.: 
Teor. e Pesq., Dez 2011, vol.27, no.4, p.491-497.  
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Do vulnerável ser ao resiliente 
envelhecer: revisão de literatura 2007 

Laranjeira, Carlos António Sampaio de Jesus. Do 
vulnerável ser ao resiliente envelhecer: revisão 
de literatura. Psic.: Teor. e Pesq., Set 2007, 
vol.23, no.3, p.327-332.  
 

Autismo infantil e estresse familiar: uma 
revisão sistemática da literatura 2005 

Fávero, Maria Ângela Bravo and Santos, Manoel 
Antônio dos. Autismo infantil e estresse 
familiar: uma revisão sistemática da 
literatura. Psicol. Reflex. Crit., Dez 2005, vol.18, 
no.3, p.358-369.  
 

 
Processos de resiliência no contexto de 
hospitalização:um estudo de caso 

2006 
 

Bianchini, Daniela Cristina Silva and Dell'Aglio, 
Débora Dalbosco. Processos de resiliência no 
contexto de hospitalização:um estudo de 
caso. Paidéia (Ribeirão Preto), Dez 2006, vol.16, 
no.35, p.427-436.  
 

 Resiliência e transtorno do déficit de 
atenção/hiperatividade 2007 

Regalla, Maria Angélica, Guilherme, Priscilla 
Rodrigues and Serra-Pinheiro, Maria 
Antônia Resiliência e transtorno do déficit de 
atenção/hiperatividade. J. bras. psiquiatr., 2007, 
vol.56, suppl.1, p.45-49.  
 

Envelhecer atuando:bem-estar 
subjetivo, apoio social e resiliência em 
participantes de grupo de teatro 

2010 

Resende, Marineia Crosara de et al. Envelhecer 
atuando:bem-estar subjetivo, apoio social e 
resiliência em participantes de grupo de 
teatro. Fractal, Rev. Psicol., Dez 2010, vol.22, 
no.3, p.591-608.  
 

A resiliência em trabalhadores da área 
da enfermagem 2010 

Belancieri, Maria de Fátima et al. A resiliência em 
trabalhadores da área da enfermagem. Estud. 
psicol. (Campinas), Jun 2010, vol.27, no.2, p.227-
233.  
 

A resiliência em idosos e sua relação 
com variáveis sociodemográficas e 
funções cognitivas 

2009 

Fortes, Tatiane Favarin Rech, Portuguez, Mirna 
Wetters and Argimon, Irani Iracema de Lima A 
resiliência em idosos e sua relação com 
variáveis sociodemográficas e funções 
cognitivas. Estud. psicol. (Campinas), Dez 2009, 
vol.26, no.4, p.455-463.  
 

 
A resiliência como objeto de 
investigação na enfermagem e em 
outras áreas: uma revisão 

 
2006 

Sória, Denise de Assis Corrêa et al. A resiliência 
como objeto de investigação na enfermagem e 
em outras áreas: uma revisão. Esc. Anna Nery, 
Dez 2006, vol.10, no.3, p.547-551.  
 

Sintomas depressivos na adolescência: 
estudo sobre fatores psicossociais em 
amostra de escolares de um município 
do Rio de Janeiro, Brasil 

2008 

Avanci, Joviana Q., Assis, Simone G. and Oliveira, 
Raquel V. C. Sintomas depressivos na 
adolescência: estudo sobre fatores 
psicossociais em amostra de escolares de um 
município do Rio de Janeiro, Brasil. Cad. Saúde 
Pública, Out 2008, vol.24, no.10, p.2334-2346 
 

Fatores de proteção relacionados à 
promoção de resiliência em pessoas 
que vivem com HIV/AIDS 

2007 

Carvalho, Fernanda Torres de ET AL. Fatores de 
proteção relacionados à promoção de 
resiliência em pessoas que vivem com 
HIV/AIDS. Cad. Saúde Pública, Set 2007, vol.23, 
no.9, p.2023-2033. 
 

Resiliencia en niños enfermos 2007 Castro, Elisa Kern de and Moreno-Jiménez, 
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crónicos: aspectos teóricos Bernardo. Resiliencia en niños enfermos 

crónicos: aspectos teóricos. Psicol. estud., Abr 
2007, vol.12, no.1, p.81-86.  
 

Logoterapia e o sentido do 
sofrimento: convergências nas 
dimensões espiritual e religiosa 

2010 

Moreira, Neir and Holanda, Adriano Logoterapia e 
o sentido do sofrimento: convergências nas 
dimensões espiritual e religiosa. Psico-USF 
(Impr.), Dez 2010, vol.15, no.3, p.345-356.  
 

Psicoterapia de criança com alopecia 
areata universal:desenvolvendo a 
resiliência 

2010 

Menezes, Marina, López, Mariana and Delvan, 
Josiane da Silva. Psicoterapia de criança com 
alopecia areata universal:desenvolvendo a 
resiliência. Paidéia (Ribeirão Preto), Ago 2010, 
vol.20, no.46, p.261-267.  

Dados da pesquisa realizada nas plataformas de publicações. 
 

1.1.3 Estudos conceituais e históricos 
Na categoria denominada estudos conceituais e históricos reunimos 

aqueles que se dedicaram a discutir conceitos que buscaram analisar a temática 

“Resiliência”.  Os artigos apresentam os estudos já realizados, a confiabilidade dos 

instrumentos para reconhecimento da resiliência, os fatores Bioecológicos 

promotores de resiliência, os estudos sobre a importância do meio social para a 

resiliência e problemas relativos à construção do conhecimento na área.  

 

Tabela 3: Estudos conceituais e históricos em resiliência  
 
Título Ano Referência 

From risk to psychosocial 
resilience:conceptual models and 
avenues for family intervention 

2005 

Lacharité, Carl. From risk to psychosocial 
resilience:conceptual models and avenues for 
family intervention.Texto contexto - enferm., 
2005, vol.14, no.spe, p.71-77. 
 

 
Adaptação transcultural para o 
português brasileiro do Parental 
Bonding Instrument(PBI) 

2006 
 

Hauck, Simone et al. Adaptação transcultural 
para o português brasileiro do Parental 
Bonding Instrument(PBI). Rev. psiquiatr. Rio 
Gd. Sul, Ago 2006, vol.28, no.2, p.162-168.  
 

O que se traz para a vida e o que a vida 
nos traz: uma análise da equação 
etiológica proposta por Freud à luz das 
neurociências 

2007 

Winograd, Monah, Coimbra, Carlos A. Q. and 
Landeira-Fernandez, J. O que se traz para a 
vida e o que a vida nos traz: uma análise da 
equação etiológica proposta por Freud à luz 
das neurociências. Psicol. Reflex. Crit., 2007, 
vol.20, no.3, p.414-424. 
 

Un modelo explicativo de resiliencia en 
jovenes y adolescentes 2011 

Omar, Alicia et al. Un modelo explicativo de 
resiliencia en jovenes y adolescentes. Psicol. 
estud., Jun 2011, vol.16, no.2, p.269-277.  
 

Risco, proteção e resiliência no 
desenvolvimento da criança e do 
adolescente 

2005 
Sapienza, Graziela and Pedromônico, Márcia 
Regina Marcondes. Risco, proteção e 
resiliência no desenvolvimento da criança e 
do adolescente. Psicol. estud., Ago 2005, vol.10, 
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no.2, p.209-216.  
 

A resiliência em discussão 2004 
Pinheiro, Débora Patrícia Nemer. A resiliência 
em discussão.Psicol. estud., Abr 2004, vol.9, 
no.1, p.67-75.  
 

Uma breve reflexão crítica sobre 
psicologia positiva e resiliência 2006 

Poletto, Michele. Uma breve reflexão crítica 
sobre psicologia positiva e resiliência. Psicol. 
Esc. Educ. (Impr.), Jun 2006, vol.10, no.1, p.137-
140.  

 

Resilience in children: the nature and 
the importance of the concept 1998 

Cowen, Emory L. and Wyman, Peter 
A. Resilience in children: the nature and the 
importance of the concept. Psicol. Esc. Educ. 
(Impr.), 1998, vol.2, no.3, p.247-256.  
 
 

A construção do conceito de resiliência 
em psicologia: discutindo as origens 2011 

Brandão, Juliana Mendanha, Mahfoud, Miguel 
and Gianordoli-Nascimento, Ingrid Faria A 
construção do conceito de resiliência em 
psicologia: discutindo as origens. Paidéia 
(Ribeirão Preto), Ago 2011, vol.21, no.49, p.263-
271.  
 

Resiliência: concepções, fatores 
associados e problemas relativos à 
construção do conhecimento na área 

2003 

Silva, Mara Regina Santos da, Elsen, Ingrid and 
Lacharité, Carl. Resiliência: concepções, 
fatores associados e problemas relativos à 
construção do conhecimento na área. Paidéia 
(Ribeirão Preto), Dez 2003, vol.13, no.26, p.147-
156.  
 

 
 
Contribuições de Viktor Emil Frankl ao 
conceito de resiliência 

2008 
 
 
 

Silveira, Daniel Rocha and Mahfoud, 
Miguel Contribuições de Viktor Emil Frankl ao 
conceito de resiliência. Estud. psicol. 
(Campinas), Dez 2008, vol.25, no.4, p.567-576. 
 

Contextos ecológicos: promotores de 
resiliência, fatores de risco e de 
proteção 

2008 

Poletto, Michele and Koller, Sílvia 
Helena Contextos ecológicos: promotores de 
resiliência, fatores de risco e de 
proteção. Estud. psicol. (Campinas), Set 2008, 
vol.25, no.3, p.405-416.  
 

Mecanismos pessoais e coletivos de 
proteção e promoção da qualidade de 
vida para a infância e adolescência 

2007 

Costa, Maria Glícia O. and Oliveira, Raquel V. C. 
Mecanismos pessoais e coletivos de proteção 
e promoção da qualidade de vida para a 
infância e adolescência. Ciênc. Saúde coletiva, 
Out 2007, vol.12, no.5, p. 1101-1109.  
 

Adaptação transcultural, confiabilidade 
e validade da escala de resiliencia 2005 

Pesce, Renata P. ET AL. Adaptação 
transcultural, confiabilidade e validade da 
escala de resiliência. Cad. Saúde Pública, Abr 
2005, vol.21, no.2, p.436-448. 
 

Dados da pesquisa realizada nas plataformas de publicações. 
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CAPÍTULO 2 

Resiliência e educação – Inventário de pesquisas 
 

Nesta categoria, localizamos poucos artigos cuja especificidade se 

relaciona à Educação. Como alternativa encontrada para compor esta categoria, 

englobamos os estudos relativos às teses e dissertações e que ainda não se 

transformaram em artigos ou não estão postados na base de dados que elegemos 

para a pesquisa, o Scielo Brasil. Assim, na categoria educação, foram incorporadas 

dissertações e teses. A primeira base utilizada foi o Banco de Teses e de 

Dissertações da CAPES, que engloba as produções de pós-graduação stricto sensu 

dentro das áreas de Psicologia e Educação, com o descritor resiliência e educação. 

Foram encontrados 31 estudos brasileiros que relatam resultados de pesquisas 

relacionando educação e resiliência.  

 
Tabela 4: Inventário dos estudos em resiliência e educação 
Título Ano Palavras-

chave/Assunto 
Referência 

Controle percebido e 
desempenho 
acadêmico de crianças 
de nível sócio-
econômico baixo 

1998 Criança, 
Desempenho 
escolar, 
Lócus de controle 
interno-externo,  
Populações de 
risco  

Mayer, Lisia Ramos . Controle 
percebido e desempenho 
acadêmico de crianças de 
nível sócio-econômico 
baixo.1998. Dissertação de 
Mestrado, Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 1998 

Desenvolvimento 
sócio-emocional da 
criança na educação 
infantil: uma 
perspectiva 
preventiva. 

2001  Psicologia 
Escolar, 
Educação, 
Desenvolvimento 
infantil. 

VALLE, Luiza Elena Leite 
Ribeiro do. Psicologia escolar: 
um duplo desafio. Psicol. 
cienc. prof.,  Brasília,  v. 23,  n. 
1, mar.  2003 

Riscos, recursos e 
fatores de proteção 
associados ao baixo e 
alto rendimento 
acadêmico: um estudo 
comparativo 

2002 Rendimento 
acadêmico, 
Dificuldades de 
aprendizagem 

Santos, Patrícia Leite 
dos. Riscos, recursos e 
fatores de proteção 
associados ao baixo e alto 
rendimento acadêmico: Um 
estudo comparativo. 2002. 
Tese de Doutorado, 
Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, São Paulo, 2002 

O Mal-Estar Docente: 
das chamas 
devastadoras 
(Burnout) às Flamas 
da Esperança-Ação 
 

2003 Resiliência, 
Professores, 
Estresse 

Carvalho, Fátima Araújo de. 
2003. O mal-estar docente: 
das chamas devastadoras 
(Burnout) às flamas da 
esperança-ação. Dissertação 
de Mestrado. Pontifícia 
Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, 2003 

Três formas de ser 2004 JUVENTUDE E PINEL, Hiranx. GOMES, Vitor. 

http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Crian%C3%A7a�
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Desempenho%20escolar�
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Desempenho%20escolar�
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Locus%20de%20controle%20interno-externo�
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Locus%20de%20controle%20interno-externo�
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Populacoes%20de%20risco�
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=subject&value=Populacoes%20de%20risco�
http://www.lume.ufrgs.br/browse?type=author&value=Mayer,%20Lisia%20Ramos�
http://www.bdae.org.br/dspace/items-by-subject?subject=JUVENTUDE%20E%20ESCOLA�
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resiliente: 
(des)velando 
resiliência no espaço 
escolar. 
 

ESCOLA 
ESCOLA - 
identidades/subjeti
vidades juvenis e 
escola 

2004. Três formas de ser 
resiliente: (des)velando 
resiliência no espaço escolar. 
Dissertação de Mestrado, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ESPÍRITO SANTO, Vitória, 
2004 

Da relação 
educação/resiliência: 
O projeto Mestre 
Pastinha 
 

2004 Resiliência, Redes 
de apoio social, 
Educação 

LEITE, Rita de Cássia 
Nascimento. 2004. Da relação 
educação/resiliência: O 
projeto Mestre Pastinha. 
Dissertação de Mestrado. 
Universidade Federal da Bahia, 
Bahia, 2004 

Depressão e 
desempenho escolar 
em crianças e 
adolescentes 
institucionalizados 
 

2004 Depressão, 
Desempenho 
escolar, 
Institucionalização 

DELL'AGLIO, Débora Dalbosco 
 e  HUTZ, Cláudio Simon. 
Depressão e desempenho 
escolar em crianças e 
adolescentes 
institucionalizados. Psicol. 
Reflex. Crit.  2004, vol.17, n.3, 
pp. 351-357.  

Comportamento 
agressivo, vitimização 
e relações de amizade 
de crianças em idade 
escolar: Fatores de 
risco e proteção 
 

2005 Adolescente, Fator 
de risco, Escola, 
Agressividade 

Lisboa, Carolina Saraiva de. 
2005.  Comportamento 
agressivo, vitimização e 
relações de amizade de 
crianças em idade escolar: 
fatores de 
risco e proteção. Tese de 
doutorado não-publicada,  
PósGraduação em Psicologia 
do Desenvolvimento, 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 
2005. 

Percepções e crenças 
de agentes 
comunitários de saúde 
sobre resiliência em 
famílias 
monoparentais pobres 

2005 Família, Agente 
comunitário de 
saúde, Educação 
em saúde, Saúde 
da família 

YUNES, Maria Angela Mattar; 
MENDES, Narjara Fernandes; 
ALBUQUERQUE, Beatriz de 
Mello. Percepções e crenças de 
agentes comunitários de saúde 
sobre resiliência em famílias 
monoparentais pobres. Texto 
contexto - enferm.,  
Florianópolis,  v. 14,  n. spe,   
2005 .  

O processo de 
construção dos 
vínculos afetivos e de 
resiliência em crianças 
abrigadas: Um 
aspecto da educação 
não formal 

2006 Vinculo afetivo, 
Aprendizagem, 
Desenvolvimento 

DECHANDT, Vilmara Sabin. 
2006. O processo de 
construção dos vínculos 
afetivos e de resiliência em 
crianças abrigadas: Um 
aspecto da educação não 
formal. Dissertação de 
Mestrado, Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, 
Ponta Grossa, 2006 

Aids ,  resiliência e 
escola 
 

2006 Aids, Resiliência PIZARRO, M. A. R. P. Aids, 
resiliência e escola.  2006.  
Dissertação de Mestrado em 
Educação - Universidade 
Regional do Noroeste do 

http://www.bdae.org.br/dspace/items-by-subject?subject=ESCOLA%20-%20identidades/subjetividades%20juvenis%20e%20escola�
http://www.bdae.org.br/dspace/items-by-subject?subject=ESCOLA%20-%20identidades/subjetividades%20juvenis%20e%20escola�
http://www.bdae.org.br/dspace/items-by-subject?subject=ESCOLA%20-%20identidades/subjetividades%20juvenis%20e%20escola�
http://www.bdae.org.br/dspace/items-by-subject?subject=ESCOLA%20-%20identidades/subjetividades%20juvenis%20e%20escola�
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Estado do Rio Grande do Sul,  
Rio Grande do Sul, 2006 

Resiliência em 
professores do ensino 
fundamental de 5ª a 8ª 
série: validação e 
aplicação do: 
questionário do índice 
de resiliência: adultos - 
reivich - 
shatté/barbosa. 

2006 Resiliência, 
Professores 

Barboza, G. (2006). Resiliência 
em professores do ensino 
fundamental de 5ª a 8ª série: 
validação e aplicação do 
Questionário do Índice de 
Resiliência: Adultos - 
REIVICH - SHATTÉ / 
BARBOSA. Tese de 
Doutorado, Pontíficia 
Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo. 

Ofício, estresse e 
resiliência: Os 
desafios do professor 
universitário 

2007 Docência 
universitária, 
Estratégias de 
enfrentamento, 
Resiliência 

BARRETO, M.A. Ofício, 
estresse e resiliência: os 
desafios do professor   
universitário. 2007. Tese 
(Doutorado em Educação) - 
Universidade Federal do Rio  
Grande do Norte, Rio Grande 
do Norte, 2007. 

Educar para a vida: 
Uma Pedagogia da 
resiliência na escola. 
 

2008 Resiliência, 
Educação de 
Jovens e Adultos 
 

BEZERRA, G.M. Educar para a 
vida: uma pedagogia da 
resiliência na Escola.  
2005. Dissertação (Mestrado 
Educação) - Universidade 
Federal do Rio Grande do  
Norte, Rio Grande do Norte, 
2005 

Reformas 
educacionais, 
protagonismo juvenil e 
grêmio estudantil: A 
produção do indivíduo 
resiliente. 
 

2008 Reformas 
Educacionais. 
Grêmio Estudantil, 
Protagonismo 
Juvenil. 

MOURA, Marcilene Rosa 
Leandro.  Reformas 
educacionais, Protagonismo 
Juvenil e Grêmio  
Estudantil: a produção do 
indivíduo resiliente. 2008. 
Dissertação de Mestrado. 
Universidade de Sorocaba, 
Sorocaba, 2008. 

Adolescentes e jovens 
em situação de risco 
psicossocial: redes de 
apoio social e fatores 
pessoais de proteção 
 

2008  Adolescência,Prot
eção, Redes 
sociais. 

AMPARO, Deise Matos do et al 
. Adolescentes e jovens em 
situação de risco psicossocial: 
redes de apoio social e fatores 
pessoais de proteção. Estud. 
psicol. (Natal),  Natal,  v. 13,  n. 
2, Aug.  2008 

Risco e resiliência em 
escolares: um estudo 
comparativo com 
múltiplos instrumentos. 
 

2008 Resiliência, Estilos 
Parentais, 
Desempenho 
Acadêmico. 

GARCIA, Silvana Canalhe; 
BRINO, Rachel de Faria; 
WILLIAMS, Lúcia Cavalcanti de 
Albuquerque. Risco e resiliência 
em escolares: um estudo 
comparativo com múltiplos 
instrumentos. Psicol. educ.,  
São Paulo,  n. 28, jun.  2009 . 

Concepções de 
adolescentes sobre a 
escola: Do risco à 
proteção 
 

2009 Escola, Risco, 
Proteção 

CAMARGO, Luciene dos 
Santos. 2009. Concepções de 
adolescentes sobre a escola: 
Do risco à proteção. 
Dissertação de Mestrado. 
Universidade Estadual de São 
Paulo, São Paulo, 2009. 
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Eventos estressores e 
estratégias de coping 
em adolescentes: 
implicações na 
aprendizagem 

2009 Stress, Resiliência, 
Aprendizagem 

BUSNELLO, Fernanda de 
Bastani; SCHAEFER, Luiziana 
Souto; KRISTENSEN, Christian 
Haag. Eventos estressores e 
estratégias de coping em 
adolescentes: implicações na 
aprendizagem. Psicol. Esc. 
Educ. (Impr.),  Campinas,  v. 
13,  n. 2, Dec.  2009  

Resiliência e sucesso 
escolar: Um estudo de 
caso com 
afrodescendente no 
ensino público 
 

2009 Resiliência, 
Preconceito racial 

BORGES JUNIOR, J.F. 
Resiliência e sucesso 
escolar: um estudo de caso 
com  
afrodescendente no ensino 
público.  2009.  Dissertação de 
Mestrado em Educação, Centro 
Universitário Moura Lacerda, 
São Paulo, 2009 

Vulnerabilidade e 
Resiliênia diante da 
Violência Escolar 
 

2009 Violência escolar, 
Vulnerabilidade, 
Resiliência 

MAIA, M. E. O. M. 
Vulnerabilidade e Resiliênia 
diante da Violência Escolar. 
2009. Dissertação de Mestrado. 
Universidade de Brasília, 
Brasília, 2009. 

Saberes de 
professores de 
sucesso do ensino 
fundamental em 
território rural 
resiliente-norte de 
Minas Gerais 

2009 Educação rural, 
Professores, 
Formação 

JUNIOR, Gentil Martins. 
Saberes de professores de 
sucesso do ensino 
fundamental em território 
rural resiliente-norte de Minas 
Gerais. 2009. Dissertação de 
Mestrado. Universidade Federal 
de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2009 

Resiliência em 
estudantes do Ensino 
Médio 
 

2010 Resiliência, 
Estudantes, 
Ensino médio  

PELTZ, Lidiane; MORAES, 
Maria da Graça; CARLOTTO, 
Mary Sandra. Resiliência em 
estudantes do ensino 
médio. Psicol. Esc. Educ. 
(Impr.),  Campinas,  v. 14,  n. 
1, June  2010  

Educação escolar e 
resiliência: política de 
educação e a prática 
docente em meios 
adversos 
 

2010 Resiliência, 
Docente, 
Professor 
resiliente 

FAJARDO, Indinalva 
Nepomuceno; MINAYO, Maria 
Cecilia de Souza  e  MOREIRA, 
Carlos Otávio Fiúza. Educação 
escolar e resiliência: política de 
educação e a prática docente 
em meios adversos. Ensaio: 
aval.pol.públ.Educ. [online]. 
2010, vol.18, n.69 

Estratégias de Coping 
para Lidar com o 
Processo de Bullying: 
Um Estudo Qualitativo
   

2010 Estratégia de 
coping, Bullying, 
Escola, 
Vitimitização 

Lima Braga, Luiza de Lisboa, 
Carolina. 2010. "Estratégias de 
Coping para Lidar com o 
Processo de Bullying: Um 
Estudo Qualitativo". 
Interamerican Journal of 
Psychology, num. Sin mes, pp. 
321-331. 

Percepções de jovens 
usuários e não 
usuários de drogas 

2010 Família, 
Educação, 
Juventude, 

GALVAO, Afonso Celso. 2010. 
Percepções de jovens 
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Dados da pesquisa realizada nas plataformas de publicações. 
 

 

Como se trata da especificidade da educação, optamos por 

descrever os estudos encontrados e não apenas citá-los, como fizemos nas 

categorias anteriores.  

A pesquisa de Mayer (1998) teve como sujeitos 61 alunos com 

idades entre 7 e 8 anos. A autora utilizou o teste de desempenho acadêmico (TDE) 

para analisar o desempenho dos alunos e a situação de aprovado/reprovado. 
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Concluiu a necessidade de estabelecer relação entre a expectativa, a capacidade de 

construção de estratégias e o desempenho acadêmico destes alunos, como fatores 

protetivos ou resiliência. 

O segundo estudo encontrado é o de Vale (2001) que realizou uma 

pesquisa na educação infantil buscando identificar aspectos sócio-emocionais 

utilizando um questionário fechado. Com os resultados, Vale concluiu que as 

crianças desenvolvem fatores protetivos e que pesquisas sobre resiliência podem 

mostrar aspectos positivos na adaptação da criança durante os primeiros anos 

escolares e isto vir a favorecer a trajetória de escolarização  em curso. 

Santos (2002) realizou um estudo com 40 crianças de idade entre 6 

e 10 anos, sendo 20 com alto rendimento acadêmico e 20 com baixo rendimento 

acadêmico. Este estudo buscou a compreensão de processos que levam ao 

sucesso ou fracasso escolar, estabelecendo uma relação entre a presença de 

fatores de risco e proteção e os recursos utilizados. 

A dissertação de mestrado de Carvalho (2003) foi um estudo de 

caráter bibliográfico que objetivava analisar a influência da Síndrome de Burnot 

como mal estar docente. A autora analisou 106 estudos nacionais e 348 

internacionais e concluiu que em todo o mundo e em qualquer nível de escolaridade 

há um desgaste físico e mental dos professores, independente do nível de 

desenvolvimento socioeconômico do país. Como solução, o trabalho propõe que a 

escola deve criar programas de desenvolvimento de competências e administração 

do estresse, além disso, o professor deve também procurar estratégias pessoais 

resilientes para lidar com as adversidades diárias de seu trabalho. Os resultados 

indicaram também que esse trabalho conjunto entre escola e professor poderia 

diminuir ou até mesmo evitar a Síndrome de Bournot. 

Pinel e Gomes (2004) em um estudo humanista fenomenológico-

existencial com o objetivo de descobrir as táticas de enfrentamento de jovens frente 

à adversidade, adotou como base a teoria de Freire segundo a qual a resiliência 

pode ser aprendida e ensinada. O estudo mostrou que a resiliência pode ser vista 

em três formas: 1) após a dor/impacto; 2) após o impacto e 3) o renascimento da 

fênix. Os resultados indicaram a importância de oportunizar aos educadores uma 

visão mais ampla para compreensão da resiliência e atuação com jovens. 

Na pesquisa de Leite (2004) buscou-se descrever a atuação frente 

ao risco psicossocial de profissionais do Projeto Mestre Pastinha. O projeto 
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objetivava atuar como promotor de resiliência e de fatores protetivos para a 

comunidade escolar. Ao final concluiu-se que o trabalho desses profissionais 

utilizando a resiliência é positivo, pois dá suporte à população atendida para o 

enfrentamento das adversidades e promove desenvolvimento de forma saudável.  

Dell’aglio e Hutz publicaram um artigo na revista “Psicologia: 

Reflexão e crítica” em 2004 que relatou a pesquisa realizada cujo objetivo era 

descobrir as variáveis de depressão e desempenho escolar em 215 crianças 

divididas em dois grupos, um vivendo em instituições governamentais de proteção e 

outro com a família. Com o uso do CDI, do Raven respondido pelos alunos e de uma 

Escala de Avaliação pelos professores, chegou-se a existência de uma correlação 

negativa entre o desempenho escolar e os adolescentes institucionalizados, para 

que isso seja superado, há a necessidade de um trabalho com atendimento 

específico a esse grupo. 

No ano de 2005, Lisboa investigou em sua pesquisa de doutorado 

três processos interpessoais (vitimização, agressividade e amizade) em 258 crianças 

matriculadas em escolas de baixo nível socioeconômico. A partir do uso de 

instrumentos respondidos pelas professoras e alunos, verificou-se que a 

agressividade individual é fator de risco para vitimização do grupo e a amizade 

recíproca é um fator protetivo, entretanto, a agressividade da criança pode ser fator 

protetivo se associado à popularidade e reciprocidade do outro.  

Yunes, Mendes e Albuquerque publicaram em 2005 um artigo que 

visava conhecer a noção de resiliência que agentes familiares possuíam a respeito 

de famílias monoparentais. Tomando como base o conceito psicológico do termo, 

notou-se que o foco está associado a questões de doenças físicas em detrimento de 

aspectos psicológicos da família. Com uma visão pessimista acerca da resiliência, 

viu-se a necessidade de um trabalho psico-educacional para que fosse possibilitado 

um desenvolvimento saudável para as famílias. 

Dechandt (2006) discorreu acerca da resiliência como vinculo afetivo 

para crianças que vivem em abrigos.  Foi possível constatar nos dados que a figura 

do professor é importante, para o apego nas diferentes fases de adaptação destas 

crianças e, portanto, é elemento de proteção e resiliência nos processos de 

escolarização dessas crianças. 

Pizarro, também em 2006, utilizou a resiliência como foco de sua 

pesquisa, nesse caso estudando a relação entre Aids e escola. Nesse estudo a 
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definição de resiliência foi a capacidade de superação de traumas e problemas e 

concluiu-se que a escola é fonte de apoio e integração de alunos aidéticos. O 

trabalho foi levado a um programa nacional como proposta para a elaboração de um 

currículo onde houvesse o respeito e solidariedade quanto às diferenças. 

A resiliência em professores do ensino fundamental foi o foco da 

pesquisa de Barboza (2006) que buscou validar o Questionário do Índice de 

Resiliência: Adultos, traduzido e adaptado pelo autor em questão. Com esse 

questionário aplicado a 110 professores do ensino fundamental foram medidos os 

índices de resiliência destes profissionais em sete fatores, mensurados a partir do 

questionário, sendo estes: administração de emoções; controle de impulsos; 

otimismo com a vida; análise do ambiente; empatia; auto-eficácia e alcançar 

pessoas. 

Barreto (2007) investigou os elementos que desencadeiam o 

estresse em professores universitários de Natal/RN e as estratégias de 

enfrentamento desenvolvidas por estes. Dado a dificuldade em explicar a 

dinamicidade humana, a autora utilizou uma metodologia conhecida como 

multirreferencialidade que permitiu um diálogo entre teorias e pensamentos e ao 

final percebeu que embora aspectos sociais sejam importantes para o 

enfrentamento das dificuldades, a maioria dos professores adotam estratégias 

individuais, como fatores protetivos.  

Em 2008, Bezerra buscou responder por meio da pesquisa, suas 

inquietações acerca das práticas pedagógicas nas aulas de educação física de uma 

escola cujo público alvo era alunos de EJA estigmatizados pela violência que 

rondava o bairro onde a escola se localizava. Com a pesquisa, o autor percebeu 

grande interesse dos alunos por cinema e partindo disso realizaram um curta 

metragem de 15 minutos para que as tragédias experienciadas por eles pudessem 

ser vistas de outra maneira potencializando o que possuíam de melhor. O trabalho 

serviu para que os professores repensassem o estigma imposto sobre esses alunos 

e o trabalho que desenvolviam. 

Com uma pesquisa realizada em Sorocaba, Moura (2008) observou 

e problematizou o grêmio estudantil que é entendido como um espaço de formação 

do individuo. Com a hipótese inicial de que o protagonismo juvenil permite que se 

forme um individuo resiliente, apto às mudanças que ocorrem constantemente no 

mundo e que valoriza o empreendedorismo e o trabalho voluntário, contatou que as 
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ações proporcionadas e promovidas pelo grêmio estudantil estavam de acordo com 

as propostas de resiliencia e de protagonismo juvenil. 

Amparo et.al. (2008) buscou conhecer fatores de proteção pessoais 

ou sociais em 852 jovens, com idade entre 13 e 27 anos, expostos a risco 

psicossocial a partir de um questionário de 109 perguntas. Como resultado 

obtiveram que família, escola, amigos, autoestima, religiosidade/espiritualidade são 

fatores que auxiliam para uma resiliência global. 

Para compreender os fatores de risco e resiliência presentes no 

desenvolvimento de crianças provenientes de famílias pobres e em idade escolar, 

Garcia (2008) fez o uso de múltiplos instrumentos, estes foram respondidos pelas 

crianças (107) e suas mães (57). Mais de 80 por cento das crianças se avaliaram 

resilientes em aspectos como auto-percepção positiva, habilidades sociais e 

contribuições de suporte externo. Dentre as mães, 46 por cento, afirmou que seus 

filhos possuíam problemas emocionais/comportamentais e para ambos os grupos o 

estilo parental foi avaliado como fator de risco e estava diretamente associado a um 

baixo desempenho acadêmico. Tendo como base os bons resultados obtidos, 

apenas 8% das crianças poderiam ser consideradas resilientes, e os fatores de 

proteção observados foram a supervisão dos pais, bons resultados acadêmicos e a 

escola. 

Camargo (2009) em sua dissertação de mestrado estudou a 

percepção que alunos de uma escola de Presidente Prudente, com faixa etária entre 

14 e 18 anos, possuem da escola em que estudam. Os dados indicam que estudos 

em resiliência com adolescentes em processos escolares são escassos e se fazem 

necessários pois possibilitam compreender como tem sido a atuação da escola 

frente a alunos em situações adversas. A partir da pesquisa pôde-se afirmar que a 

escola não é apenas fator de risco ou proteção, mas transita entre estes 

favorecendo ou prejudicando os processos de construção da resiliência. 

Brusnello, Schaefer e Kristensen (2009) discutiram as implicações 

que agentes estressores, estresse e estratégias de coping exercem sobre a 

aprendizagem, além disso, descreveram fatores ambientais, neurobiologia e papel 

da resiliência frente ao enfrentamento de situações adversas. 

Em sua dissertação de mestrado, Borges Junior (2009) estudou as 

interferências na aprendizagem e na construção da resiliência dentro de um recorte 

étnico-racial, alunos afrodescendentes. Com o preconceito já internalizado em nossa 
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sociedade, o estudo permitiu perceber o meio como produtor de adversidades, mas 

também como suporte ou incentivo, podendo transcender essas dificuldades e 

efetivar a aprendizagem por meio da resiliência. Os resultados enalteceram a 

promoção da resiliência no contexto escolar.  

Maia (2009) estudou a violência escolar e o que faz com que 

algumas escolas superem o problema enquanto outras se tornam reféns e os 

prejuízos para  a comunidade, tanto em sua dimensão física quanto moral e 

psicologicamente. O estudo foi desenvolvido em escolas de uma mesma região, 

porém com grau de vulnerabilidade diferenciado entre elas. Esse fator proporcionou 

uma diversidade nos resultados obtidos. Outro fator que se manifestou nos 

resultados foi a oportunidade gerada pela escola, tanto em aspectos físicos quanto 

sociais e afetivos para a promoção da resiliência. 

Com um estudo sobre as práticas docentes de sucesso em áreas 

rurais, Junior (2009) investigou três tipos de saberes (éticos, políticos e de ensino). 

Percebeu com o trabalho que ocorreu o desenvolvimento da resiliência tanto para os 

alunos quanto para a professora que ressignificava suas experiências e saberes a 

partir da formação e convivência com os alunos, suas famílias e realidade. 

Em 2010, Peltz Moraes e Carlotto estudaram a resiliência em 

estudantes do ensino médio e a contribuição da escola para o desenvolvimento 

pessoal e utilizaram como instrumento um questionário e a Escala de Resiliência. Os 

resultados apontaram que há uma associação negativa entre a renda familiar e a 

resiliência e independência, indicaram também uma associação positiva a partir da 

percepção de que a escola contribui para o desenvolvimento pessoal e a dimensão 

de valores. 

Fajardo, Minayo e Moreira (2010) estudaram a prática docente em 

meios adversos e a política de educação por meio de uma revisão literária. Nesse 

estudo buscou-se compreender como o termo resiliência está ligado à figura do 

professor que possibilita práticas construtivas dos alunos frente a situações 

adversas. Os estudos analisados mostram que a resiliência pode ser constituída na 

ação docente e que isso se efetiva de maneira mais positiva quando há um suporte 

afetivo emocional. 

Braga e Lisboa (2010) investigaram as estratégias de coping de 16 

crianças vítimas e não vítimas de bullying, os instrumentos utilizados deram base 

para que pudessem observar os papéis sociais no bullying e as estratégias de 
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coping. A busca de apoio social foi a estratégia mais referida, pois reforça a 

conscientização do problema e há a intervenção de profissionais nos casos. Além 

disso, não há uma diferenciação de gênero entre vítimas e não vítimas da violência.  

O estudo desenvolvido por Galvão (2010) objetivou comparar a 

visão de jovens usuários e não usuários de drogas a respeito da escola e da família. 

A pesquisa contou com um questionário de 109 questões de múltipla escolha 

respondido por mais de sete mil jovens e focalizou no relacionamento e percepção 

dos jovens sobre a família e escola. Os resultados obtidos indicaram que os jovens 

que se declaram usuários de drogas possuem uma visão negativa em relação à 

escola, não confiam nos docentes, apontam uma baixa qualidade da escola e já 

foram reprovados ao menos uma vez. 

     Sanches e Rubio (2011) utilizaram a prática esportiva para 

trabalhar valores e resiliência a partir de entrevistas realizadas com quatro atletas de 

alto rendimento de duas equipes de atletismo. Os resultados mostraram que a 

inserção em um contexto esportivo trouxe uma melhoria estética, financeira e 

inclusão social nos aspectos externos, já nos aspectos internos e subjetivos houve 

desenvolvimento de cooperatividade, amizade, solidariedade e capacidade de 

superar adversidades (resiliência). Nesse sentido, quando o esporte é inserido e 

acompanhado por profissionais capacitados, desenvolve uma melhora tanto no 

desenvolvimento global do individuo quanto no meio em que está inserido.  

Bello (2011) também desenvolveu um trabalho étnico racial ao 

trabalhar com cotistas negros com bom desempenho acadêmico, que ingressaram 

na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), sendo 10 estudantes com 

idades entre 20 e 33 anos, em oito cursos diferentes, sendo estes: Ciências 

Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Letras, Geografia, Biologia Marinha, Educação 

Física e Medicina Veterinária. No decorrer da pesquisa a família, e principalmente a 

figura materna foram de extrema importância enquanto motivadores na superação 

de obstáculos e da crise enfrentada.  

Oliveira e Macedo (2011) tiveram como foco de pesquisa as salas de 

apoio à aprendizagem, como sujeitos tiveram duas escolas e ao todo 30 alunos, 8 

professores e 1 membro da secretaria de educação do estado que participam 

ativamente das salas de apoio. Por meio de observação e coleta de dados 

observou-se que a concepção de dificuldade de aprendizagem corresponde às 

encontradas em documentos e estão carregadas de estereótipos que apontam o 
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aluno e sua família como culpados pelo não aprender, ao final propõe estratégias de 

resiliência considerando todo o contexto e não somente o aluno. 

Pessoa (2011) traz uma discussão pouco abordada, o papel da 

escola na vida de adolescentes que são vítimas de violência sexual. Foi realizado 

um estudo de casos múltiplos dividido em dois momentos. No primeiro foram 

sujeitos, 31 adolescentes de ambos os sexos e com idade entre 12 e 17 anos que 

responderam a dois questionários que investigavam o processo de resiliência e os 

indicadores de risco e proteção presentes no contexto de cada um deles. A partir 

dos resultados dessa primeira pesquisa, foram selecionados apenas os 

adolescentes que indicavam maior índice de resiliencia, foram: seis meninas e um 

menino. Com este grupo foram realizadas entrevistas individuais que investigavam 

como elementos da escola e o processo de escolarização se articulavam com a 

resolução das Sete Tensões. Os resultados apontaram que esse grupo analisado 

está sujeito a outros indicadores de risco, tais como uso de substâncias psicoativas, 

violência e maus tratos na escola, entre outros e a relação com a escola mostrou 

que nem sempre a escola é um espaço de proteção e apoio aos seus alunos. 

Bueno (2012) investigou fatores protetivos a partir da análise de 

aspectos afetivos, sociais e cognitivos em alunos participantes da sala de apoio à 

aprendizagem em um município paranaense. Tendo como base a teoria de Piaget e 

utilizando como procedimentos observações e o contexto de oficina com o jogo de 

regras Rummikub, constatou que o jogo pode favorecer o desenvolvimento de 

aspectos sociais, afetivos e cognitivos, que podem ser identificados como fatores 

protetivos e isto representar a construção de estratégias mais resilientes no contexto 

escolar.  

A análise destes estudos nos evidencia alguns aspectos importantes 

como implicações para o estudo da resiliência no contexto escolar. O primeiro 

aspecto a ser considerado é a grande concentração de estudos que relacionam 

temas como agressividade, fatores de risco explícitos, tais como AIDS, moradia na 

rua, uso de drogas. Dentre os localizados, 7 estudos se enquadram nesta categoria. 

Este dado é correspondente com o movimento histórico inclusive dos estudos 

internacionais, como aponta Yunes (2003) que primeiro enfatizaram fatores ou 

mecanismos de risco no estudo da resiliência.  

A segunda categoria mais expressiva nos estudos encontrados no 

Brasil, relacionaram a resiliência à adaptação escolar e ao rendimento acadêmico. 
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Também localizamos 7 estudos enquadrados nesta categoria. Este é um importante 

espaço de discussão, mas ainda se constitui pequeno se pensarmos na quantidade 

de temas que se enquadram nesta temática mais ampla. 

A terceira categoria localizada nos estudos que relacionaram 

resiliência e educação envolveu pesquisas que discutiram possibilidades de 

aprendizagem de fatores protetivos e totalizaram 5 estudos. Estes estudos são mais 

raros, mas revelam-se muito significativos se pensarmos nas possibilidades que o 

contexto escolar oferece para o desenvolvimento de estratégias de aprendizagem. 

A quarta categoria que localizamos envolveu estudos que se 

dedicaram a compreender a resiliência em professores e profissionais ligados à 

educação. Quatro estudos apontaram para a importância de pensar o stress das 

condições de trabalho dos profissionais da educação como promotor de fatores de 

risco no ambiente escolar e a necessidade de que a resiliência atue como fator 

protetivo neste contexto. 

A quinta categoria analisada localizou três estudos que relacionaram 

família e escola como condições para elaboração de fatores protetivos importantes 

às condições de aprendizagem.  

Na sexta categoria enquadrou aqueles estudos que consideraram o 

ambiente de espaços de apoio como condição para construção de fatores protetivos. 

Três estudos se dedicaram a esta temática específica. 

A última categoria encontrou dois estudos que trataram do nível 

socioeconômico e a relação com a resiliência. 

Os dados que encontramos sugerem que ainda há muito espaço 

para a pesquisa envolvendo a temática da resiliência e os contextos de 

escolarização, no Brasil. O tema é novo, revela-se promissor aos estudos que 

envolvem as áreas de Educação e Psicologia. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao pensar que as relações são de grande importância para o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança e que no percurso escolar o 

individuo está sujeito ao enfrentamento de situações adversas tanto na família, 

quanto na escola, se faz importante o estudo da resiliência para dar subsídios ao 

professor e à comunidade para que estes saibam lidar com essas situações, 

aproveitar o potencial construtivo que a resiliência oferece. 

Apesar de relevante, o estudo da resiliência vinculado à educação é algo 

novo e pouco explorado, o que se pôde perceber durante a pesquisa de 

levantamento do balanço tendencial dos estudos realizados no Brasil.  

A escola como espaço social onde os alunos passam grande parte do seu 

dia, oferece riscos e proteção a estes sujeitos e para que possa constituir um meio 

que ofereça melhores condições de superação e de enfrentamento, deve se atentar 

aos estudos e assuntos novos que podem dar base para um atendimento mais 

relevante para quem a utiliza e para a comunidade que a cerca. 

Percebeu-se no decorrer da análise das pesquisas que a escola é tida como 

algo positivo em alguns casos, mas que também pode oferecer risco e não proteção, 

além de não saber como lidar com assuntos pertinentes ao cotidiano de seus 

alunos. 

É possível concluir que a resiliência associada à educação é um campo 

valioso que dá margem a pesquisas que podem ser significativas para a relação de 

pais, professores, alunos e comunidade com o conhecimento, com o saber e com os 

processos de escolarização. O nosso olhar deve voltar-se não apenas para a escola 

e sua política, mas para os nossos alunos que vem constituídos por experiências e 

de problemas que também devem ser observados por quem assume o dever de 

educar estes, mesmo que seja apenas em parte do dia. 

No ambiente escolar o aluno experimenta cotidianamente vários tipos de 

afetos nas atividades e interações que vivencia. Sentimentos como o prazer da 

descoberta e da criação diante do objeto do conhecimento, a alegria advinda do bom 

desempenho diante de uma tarefa, a tristeza ou frustração diante da constatação do 

erro na resolução das atividades, a percepção do outro, a culpa quanto ao 

gerenciamento das condições de aprendizagem, enfim são situações de convite ao 

enfrentamento. Os modos de lidar com os sentimentos próprios às interações que 
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vivencia, são muito importantes. Quanto mais amplos forem os mecanismos e 

estratégias que o sujeito emprega, maiores as chances de desenvolver-se de modo 

saudável, apesar das adversidades que enfrenta o que pode ser entendido como 

resiliência.  

A realização deste trabalho me permitiu uma construção nova, tanto do ponto 

de vista do exercício da pesquisa em minha formação como Pedagoga, quanto na 

possibilidade de continuidade de estudos nesta temática em meu processo 

formativo, que pretendo dar continuidade. 
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