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RESUMO 

 
 

O sucesso escolar é almejado no campo educacional, tendo em vista a função da 
escola no processo de humanização dos sujeitos da aprendizagem, em processo de 
constituição. Os que se diferenciam dos objetivos da escola são considerados 
fracassados neste aspecto. A sala de apoio à aprendizagem, um programa oficial do 
Governo do Paraná, é visto como um ambiente que propõe a superação do não 
aprender e, por essa razão, tornou-se espaço de investigação nesta pesquisa. 
Partimos da compreensão de que o fracasso escolar se constitui por inúmeros 
fatores e por meio das discussões envolvendo o projeto de pesquisa “A construção 
da resiliência em escolares: uma proposta de intervenção por meio de jogos nas 
salas de apoio à aprendizagem”, relacionamos a questão do não aprender à 
resiliência. Deste modo, buscamos primeiramente esclarecer os conceitos relativos 
ao modelo bioecológico, tendo como objetivo  responder aos seguintes 
questionamentos: 1. Qual a relação entre resiliência e fracasso escolar?  2. Como a 
questão do não aprender na sala de apoio à aprendizagem pode se constituir 
relevante à promoção da resiliência no espaço escolar? A metodologia adotada na 
pesquisa foi qualitativa, na modalidade de pesquisa bibliográfica por meio 
investigação nas bases de dados que agregam pesquisas relativas ao tema 
investigado, sendo elas o portal de Teses e Dissertações da Capes e  o portal Scielo 
Brasil. Na busca foram encontrados 34 trabalhos, sendo eles: 9 artigos e 25 
trabalhos de dissertações, para este levantamento empregamos as palavras chaves: 
resiliência e escola; resiliência e /na escola.  Os dados revelaram a importância de 
novos estudos que relacionem resiliência e educação pois esse é um campo pouco 
explorado e de relevância científico-acadêmica. 
 
 
Palavras-chave: Fracasso Escolar. Resiliência. Modelo Bioecológico. Sala de 

apoioà aprendizagem. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O objeto do presente trabalho foi despertado por meio de uma disciplina 

ministrada no 2° ano do curso de pedagogia, denominada psicologia da educação. A 

temática sobre o desenvolvimento humano,  o modelo bioecológico e os inúmeros 

aspectos que permeiam o fracasso escolar foram norteadores para tal investigação. 

Em meio às discussões ocorridas no  projeto de pesquisa denominado “A construção 

da resiliência em escolares: uma proposta de intervenção por meio de jogos nas 

salas de apoio à aprendizagem”, coordenado pela Professora Doutora Francismara 

Neves de Oliveira, aconteceram os primeiros contatos com a temática resiliência e a 

sala de apoio, os quais vieram a se tornar o objeto de estudo desse trabalho.  

Os estudos que abordam a resiliência e educação são ainda recentes e se 

diferenciam dos realizados nas áreas da física e engenharia, campos de sua origem, 

pois, nessas áreas de estudo, a resiliência é vista como um material capaz de resistir 

a diversas pressões sem sofrer alterações, enquanto nas Ciências Humanas, 

considera-se “múltiplos  e complexos fatores e variáveis na conceituação da 

resiliência, uma vez que o ser humano, seu principal objeto de estudo, é complexo e 

dinâmico em sua constituição” (YUNES, 2006, p.50).  

Considerando que o aprender é um processo multicausal, os aspectos 

negativos e positivos se desenvolvem nas mais distintas relações interpares, sendo, 

desta maneira, o ambiente escolar propício para a promoção da resiliência. Assim, 

contemplar a resiliência supõe o desenvolvimento de  aspectos fracos e fortes, ou 

seja,  risco  e proteção que compõem um mesmo processo em contínua interação.  

Deste modo, o indivíduo não nasce vulnerável ou resiliente, mas, pressupõem o 

desenvolvimento de estratégias diante das mais distintas adversidades. 

Perante os conflitos que se estabelecem  pelas relações,  a promoção da 

resiliência no microssistema escolar  pode ser entendida como uma probabilidade de 

estratégias de enfrentamento dos desafios que se relacionam ao  aprender. Deste 

modo, percebemos que o fracasso escolar ainda é uma temática de muita 

significância no que se refere ao desenvolvimento dos educandos na  sala de apoio 

à aprendizagem.  

Os questionamentos resultam, assim, na problemática dessa pesquisa:  1º. 

Qual a relação entre resiliência e fracasso escolar?  2°. Como a questão do não 

aprender na sala de apoio à aprendizagem pode se constituir relevante à promoção 
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da resiliência no espaço escolar?  

Este trabalho foi dividido em três capítulos, pautados na pesquisa de caráter 

bibliográfico. No primeiro capítulo, trazemos o conceito de fracasso escolar e de 

suas origens, como também um breve esclarecimento sobre o programa  sala de 

apoio à aprendizagem. 

O segundo nos remete ao conceito de resiliência e a possibilidade de pensá-

la no modelo bioecológico, como  também a descrição deste modelo teórico que se 

dedica ao estudo do desenviolvimento humano em seus contextos de interação. 

No terceiro capítulo, descrevemos o levantamento da pesquisa bibliográfica 

das publicações envolvendo o termo resiliência vinculado à educação  e da pesquisa 

bibliográfica levantada sobre o modelo bioecológico ligada ao campo educacional. 

Para a estruturação deste capítulo, nos pautamos em buscas por publicações nas 

bases de pesquisas mais utilizadas, como o Scielo1,  que traz artigos científicos, e o 

portal CAPES2, que nos apresenta teses e dissertações. A investigação foi realizada 

no período compreendido entre o ano de 2000 ao ano de  2013, e com os seguintes 

descritores: Resiliência e Educação; Resiliência e/na Escola; Bronfenbrenner e 

Educação; Modelo Bieocológico e Educação. 

Utilizamos, pois, a pesquisa bibliográfica como metodologia de investigação. 

Este é um procedimento metodológico que se oferece como possibilidade na busca 

de soluções para o problema de pesquisa (LIMA; MIOTO, 2007). Como afirma 

Boccato (2006, p.266), pesquisa bibliográfica constitui-se em um processo pertinaz 

de buscar soluções para “[...] um problema (hipótese) por meio de referenciais 

teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições científicas”.  

Assim, o trabalho se deu por meio das leituras reflexivas e interpretativas. 

 

  

                                                
1
 Scientific Eletronic Library Online (Livraria Eletrônica Científica Online – tradução nossa)  

2
 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
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2 FRACASSO ESCOLAR: RETROSPECTIVA E SUAS RAÍZES NA 

CONTEMPORANEIDADE 

 

As discussões sobre o fracasso escolar são atuais, fazem parte dos debates 

que permeiam a escola e o campo acadêmico. Isso ocorre porque este fenômeno 

está presente há mais de um século na educação brasileira e seus índices ainda 

impactam negativamente o cotidiano escolar. 

No dicionário Aurélio (1998), a expressão “fracasso” é explicada como 

desgraça; desastre; ruína; perda; mau êxito; malogro. Nesta compreensão, o 

fracasso escolar seria o mau êxito ou um mau desempenho escolar, sendo 

caracterizado pela reprovação e evasão do educando, não se limitando somente a 

esses dois aspectos como também a aprovação com baixo ou nenhum índice de 

aprendizagem.  

Para compreendermos o fracasso escolar, é necessário que façamos uma 

retrospectiva histórica de sua produção no contexto brasileiro. Para tal, nos 

baseamos no clássico estudo de Patto (1996) cujo trabalho é um referencial ao 

assunto. 

Na linha de raciocínio adotada para a compreensão do fracasso escolar, a 

partir dos autores com os quais nos propusemos dialogar neste estudo, é indicada a 

multiplicidade de fatores para a compreendermos as causas que se relacionam ao 

fracasso escolar. O referencial teórico adotado alerta contra a análise de elementos 

isolados, indica ser necessário que compreendamos que o fracasso escolar se dá de 

forma multicausal. 

Nesse sentido, a história político-econômica brasileira pode evidenciar o 

contexto no qual o fenômeno do fracasso escolar vai, sistematicamente, sendo 

produzido em nossa realidade educacional (PATTO, 1996).  

Em sua análise, a autora (IBID) comenta que a passagem do modo de 

produção feudal para o modo de produção capitalista, que ocorreu no final do século 

XVIII, mudou o mundo nas esferas políticas e econômicas, como também teve 

grande impacto sobre as questões sociais. Tais modificações trouxeram à sociedade 

uma nova visão de homem e de trabalhador. 

Com a transição desse sistema, os artesãos e camponeses foram perdendo 

seus postos de produtores independentes e suas condições de vida se tornaram 
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cada vez mais precárias. Assim, este novo trabalhador ganhou espaço nas 

máquinas e nas indústrias, vendendo sua força de trabalho. 

No entanto, o sistema capitalista sofreu grandes evoluções e a máquina 

acabou por baratear a mão de obra do trabalhador assalariado que, por 

consequência, perdeu sua autonomia.  

É neste contexto de transição econômica, política e social que nasce a escola 

pública e gratuita.  

 
A crença generalizada de que chegara o momento de uma vida 
social igualitária e justa era o cimento ideológico que unia forças e 
punha em relevo a necessidade de instituir mecanismos sociais que 
garantissem a transformação dos súditos em cidadãos. (PATTO, 
1996, p. 22) 

 

Mesmo sendo pensada para todos, a escola pública e universal não dava 

conta da demanda, limitando-se somente a alguns, ou seja, os mais privilegiados, 

das classes mais favorecidas.  No início do século XIX, na era das revoluções, 

aumentava cada vez mais o desejo pela ascensão social, no entanto, cabia à 

maioria da população, ou seja, para a classe assalariada cargos modestos como 

servidores limitando assim, o acesso aos postos mais prestigiados. 

O surgimento do fracasso escolar é construído historicamente emergindo no 

próprio contexto de desenvolvimento da escola, sendo que grande parte da 

população era formada pelas classes trabalhadora e rural. A alfabetização era vista 

neste contexto, como instrumento responsável para atingir resultados esperados, 

assim, aqueles que não tiveram acesso à escola se constituíam como os 

fracassados. (PATTO, 1996). 

Devido às novas tecnologias existentes nas fábricas, passou-se a exigir dos 

trabalhadores mais do que somente ler e escrever, implicando em mudanças por 

parte dos mesmos, desta maneira: 

 
à medida que ocorre a entrada maciça de novas tecnologias que 
substituíram boa parte do trabalho humano braçal e repetitivo, a 
atividade produtiva  e de serviços começou a reclamar uma 
escolarização mais longa e abrangente, que fossem além das 
primeiras letras e contas.(LUGLI, 2012,p.46) 

 

Se o fracasso escolar caminhava par e passo com o desenvolvimento da 

escola pública (GUALTIERE; LUGLI, 2012), isso se deve ao fato de que, desde o 

início, existia grande necessidade de explicar a diferenciação de rendimentos e de 
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falta de acesso à mesma. Diante desse fato, surgiram teorias que buscavam 

esclarecer as origens do fracasso escolar. 

Aprender por “direito biológico” era o meio de classificação estabelecido no 

Brasil nos anos de 1850 (PATTO, 1996). Os alunos eram classificados segundo 

suas aptidões. Vários eram os fatores determinantes da aprendizagem nesta 

compreensão: cor da pele, fatores culturais e sociais. 

 
No marco das sociedades industriais capitalistas, o racismo, antes de 
ser uma ideologia para justificar a conquista de outros povos, foi 
muitas vezes uma forma de justificar as diferenças entre classes, 
principalmente nos países em que a linha divisória das classes 
sociais tendia a coincidir com a linha divisória das raças, o que 
significa afirmar que ele serviu como arma na luta de classes 
(PATTO, 1996, p.32). 

 
Cria-se, neste período, uma tendência a atribuir à pobreza e a inferioridade 

razões para a diferença nas capacidades inatas. Há também a criação de 

instrumentos “científicos” sustentadores da crença nas diferenças individuais 

inerentes ao indivíduo, o que não levava em consideração um sistema social e 

econômico onde regia a injustiça e a desigualdade social. 

A teoria de Darwin teve grande peso neste cenário, pois a: 

 
Transposição de suas idéias para o universo social-onde 
supostamente também se daria uma seleção dos mais aptos num 
mundo pretensamente igualitário- resulta numa biologização 
mistificadora da vida em sociedade e justificadora da exploração e da 
opressão exercida pelas classes dominantes dos países 
colonialistas, tanto dentro como fora de suas fronteiras 
(PATTO,1996,p.34). 

 
Com relação à psicologia científica que endossava a ênfase no corpo 

biológico, Patto (1999, p.54) analisa:  
 

A psicologia científica nascente neste mesmo período não poderia 
ser diferente; gerada nos laboratórios de fisiologia experimental, 
fortemente influenciada pela teoria da evolução natural e pelo 
exaltado cientificismo da época, tornou-se especialmente apta a 
desempenhar seu primeiro e principal papel social: descobrir os mais 
e menos aptos a trilhar “a carreira aberta ao talento” supostamente 
presente na nova organização social e assim colaborar, de modo 
importantíssimo, com a crença na chegada de uma vida social 
fundada na justiça. Entre as ciências que na era do capital 
participaram do ilusionismo que escondeu as desigualdades sociais, 
historicamente determinadas, sob o véu de supostas desigualdades 
pessoais, biologicamente determinadas, a psicologia certamente 
ocupou posição de destaque.  
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De caráter genético, a psicologia diferencial destacava a genialidade 

hereditária como capaz de comprovar a capacidade intelectual por meio da 

hereditariedade.  Para explicação do fracasso escolar no século XIX, existiam duas 

vertentes: das ciências biológicas e da medicina. Desta maneira, os que não 

conseguiam aprender eram considerados “anormais escolares” (PATTO, 1996).  

Neste momento histórico, outra maneira de explicar o fracasso é a inserção 

da medicina na explicação das dificuldades escolares, como ressalta Patto (1999, p. 

59):  

 

Os primeiros especialistas que se ocuparam de casos de dificuldade 
de aprendizagem escolar foram os médicos. O final do século XVIII e 
o Século XIX foram de grande desenvolvimento das ciências 
médicas e biológicas, especialmente da psiquiatria. Datam desta 
época as rígidas classificações dos “anormais” e os estudos de 
neurologia, neurofisiologia e neuropsiquiatria conduzidos em 
laboratórios anexos a hospícios. Quando os problemas de 
aprendizagem escolar começam a tomar corpo, os progressos da 
nosologia já haviam recomendado a criação de pavilhões especiais 
para os “duros de cabeça” ou idiotas, anteriormente confundidos com 
os loucos; a criação desta categoria facilitou o transito do conceito de 
anormalidade dos hospitais para as escolas. As crianças que não 
acompanhavam seus colegas na aprendizagem escolar passaram a 
ser designadas como anormais escolares e as causas de seu 
fracasso são procuradas em alguma anormalidade orgânica.  

 
Assim, a medicalização do fracasso passou a constituir a nova tendência 

dessa época, passando das questões sociais para biológicas, mas mantendo no 

indivíduo as razões para o fracasso na escolarização.  Novamente, aqueles que não 

conseguiam se enquadrar nos padrões da escola, acabavam encaminhados a outro 

profissional, na busca de ajustamento do indivíduo.  

Os alunos que apresentavam dificuldades de escolarização eram 

encaminhados ao tratamento médico. E os psicólogos tinham o papel de medir a 

capacidade dos indivíduos a fim de averiguar quem seria capaz de aprender. É 

neste contexto que: 

 
A culpabilização da criança pelo fracasso na escola, em virtude de 
suas pretensas características biológicas, deve, então ser 
compreendida nesse quadro em que as ciências particularmente, da 
hereditariedade, sustentavam explicações fatalistas que situavam a 
não aprendizagem como resultado de uma condição do sujeito sobre 
o qual a escola pouco podia interferir. (GUALTIERE; LUGLI, 2012, 
p.22) 
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Outro marco na tentativa de esclarecer o fracasso escolar ocorreu no século 
XX, também se utilizando da aplicação de testes de inteligência, mas, aliado a 

incorporação de conceitos psicanalíticos, uma nova dimensão passou a ser 
considerada relevante à questão afetivo-emocional. O foco neste período mudou, 
caracterizado pela utilização do termo higiene mental escolar.  
 

Com intenções preventivas, as clínicas de higiene mental e de 
orientação infantil disseminaram-se no mundo a partir da década de 
vinte e se propõe a estudar e corrigir os desajustamentos infantis. 
Sob o nome de psicoclínicas, clínicas ortofrênicas, clínicas de 
orientação ou clínicas de higiene mental infantil, elas servem 
diretamente à rede escolar através do diagnóstico, o mais 
precocemente possível, de distúrbios de aprendizagem. A obsessão 
preventiva tem como lema “Keep the normal child normal” (mantenha 

normal a criança normal) e em seu nome são criadas as “clínicas de 
hábitos” para criança em idade pré-escolar. (PATTO, 1999, p. 63) 
 

Cabe ressaltar que os estudos de Patto (1999) demonstram o favorecimento, 

por parte dos testes, em prol dos mais ricos, confirmando que os mais aptos 

deveriam ocupar os melhores lugares na sociedade.  

 Patto (1999, p. 67) afirma: 

 
Hoje sabemos que desse expressivo movimento das décadas de 
vinte e trinta, restou a prática de submeter ao diagnóstico médico-
psicológico as crianças que não respondem às exigências das 
escolas. [...] E os mais prováveis destinatários destes diagnósticos 
serão, mais uma vez, as crianças provenientes dos segmentos mais 
pobres. 

 

Percebemos que o maior problema não se limitava aos dados encontrados 

nos testes, mas na sua interpretação e na miopia ao não compreender a diferença 

inerente aos indivíduos e, especialmente, os diferentes mecanismos utilizados.  

Nos anos de 1970, uma nova explicação teórica para o fracasso escolar toma 

lugar no Brasil: a “teoria da carência cultural”. Esta intencionava explicar o baixo 

rendimento dos alunos provenientes das classes mais pobres. Neste conjunto de 

explicações o que se percebe são: 

 
[...] afirmações carregadas de elitismo são a tônica do discurso 
educacional sobre os grupos raciais e sociais oprimidos. O 
movimento de higiene mental escolar também ajudou, portanto, 
mesmo sem o saber e desejar, a instalar a escola seletiva, difícil de 
perceber e denunciar porque dissimulada sob procedimentos 
técnicos e verdades científicas de difícil contestação na época. 
Embora imbuído do mais sincero propósito democrático, ele também 
colaborou para justificar o acesso desigual das classes sociais aos 
bens culturais, ao restringir a explicação de suas dificuldades de 
escolarização ao âmbito das disfunções psicológicas. Aliás, uma 
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psicologia que desde o seu nascimento baseia-se numa definição 
conservadora de ajustamento e de normalidade e que centra suas 
investigações no que ocorre no indivíduo ou nas suas relações 
interpessoais, estendidos como entidades a - históricas, só poderia 
ter imensa receptividade numa sociedade regida pelas teses liberais 
e por uma visão funcionalista da vida social. Seu prestígio foi tão 
forte que suplantou, na explicação do fracasso escolar, uma das 
premissas do pensamento escola novista que não podia ser 
negligenciada; a de que a estrutura e o funcionamento da escola e a 
qualidade do ensino seriam os principais responsáveis pelas 
dificuldades de aprendizagem (PATTO, 1999, p.65).  
 

De acordo com essa teoria, as crianças da classe menos favorecida 

apresentavam um déficit cultural proveniente do ambiente desfavorável em que se 

encontravam e, consequentemente, obtinham um mau desempenho na escola 

devido às deficiências de seu desenvolvimento bio-psico-social. Logo, mais uma vez, 

era a criança a responsável pelos problemas da aprendizagem. 

Nesse momento histórico, percebemos instalada uma visão preconceituosa 

sobre a criança pobre, de forma que a pesquisa educacional contribuía para a 

formação e propagação de uma imagem negativa da criança pertencente à classe 

baixa, como sendo ela portadora de deficiências e atrasos de desenvolvimento. 

Dessa forma, a resposta política para a situação advinda do mundo acadêmico e 

educacional justificava a teoria da carência cultural. 

Na busca por sanar os problemas, surgiram os programas de educação 

compensatória pautados na ideia de que a criança pobre era menos apta à 

aprendizagem. No entanto, nada se modificou em relação aos objetivos de ensino, 

currículo e avaliação, pois o problema permanecia focado no aluno. Era o aluno que, 

por razões socioculturais, apresentava déficits que o impediam de aprender, e 

assim, necessitava de mais horas na escola e de mais atividades.  

Patto (1996) apresenta a escola compensatória como um programa que já 

nasceu condenado ao fracasso, tendo em vista que não conseguiam ter uma visão 

mais ampla e crítica em relação à escola e a sociedade: 

 
Mesmo assim, fazem renascer, com estes programas, a esperança 
na justiça social, mais uma vez graças ao papel democrático 
atribuído à escola compensatória que supostamente reverterá as 
dificuldades ou deficiências culturais e psicológicas de que as 
classes “menos favorecidas” seriam portadoras (PATTO, 1996, p.50). 
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Ressaltamos que, tanto as teorias racistas como as da carência cultural, 

possuíam ausência de responsabilização da escola pela produção do fracasso 

escolar, carregando consigo uma visão determinista do desenvolvimento humano. 

 
Apesar das diferenças que as concepções heredológica e 
ambientalista do desenvolvimento humano guardam entre si, têm em 
comum a suposição de que as dificuldades de aprendizagem que as 
crianças pobres costumam exibir na escola decorrem de distúrbios 
contraídos fora dela. (PATTO, 1999, p. 112) 

 
Percebe-se que a escola não estava preparada para dar contar da clientela, 

ou, que desde o início a escola estava na busca de um aluno ideal que se 

enquadrasse em seus padrões. Assim, todos os que fugiam à norma eram tidos 

como “anormais” ou “problemáticos”. 

Posteriormente, o foco se voltou para a escola. Desta maneira, se a escola 

fosse bem equipada, com materiais e bons profissionais seria capaz de modificar a 

situação do educando. 

 
Nessa concepção, a solução do fracasso escolar era técnica, ou 
seja, a escola, se bem orientada, dotada de bons métodos e 
materiais, educaria adequadamente as crianças, não importava sua 
origem social. Daí, justificava-se a intervenção dos especialistas que 
deveriam elaborar os objetivos e indicar as metodologias adequadas, 
em função das demandas do sistema social, ignorando as diferenças 
de classes sociais, uma vez que tais diferenças poderiam ser 
compensadas, no âmbito escolar, se adotados os procedimentos 
corretos. Vários programas oficiais foram estruturados com tal 
perspectiva. (GUALTIERE; LUGLI, 2012, p. 34) 

 

A falta de conhecimento dos profissionais de educação a respeito dos 

conceitos de dificuldade de escolarização ou dificuldade escolar, alertam Ciasca  e 

Ribeiro (s/d), são responsáveis pela intensificação das explicações orgânicas ao não 

aprender. Nesta análise, as autoras caracterizam dificuldade escolar, podendo ser 

entendida como: 

 
Algo mais amplo, que inclui qualquer tipo de problema apresentado 
durante o processo de aprender decorrente de fatores que vão desde 
causas endógenas (nutricionais, metabólicas, pediátricas) e 
exógenas até problemas ligados especialmente ao próprio ensino, 
como a adequação da criança ao método, por exemplo (CIASCA e 
RIBEIRO s/d). 

 
Dificuldade escolar não está limitada a um fator isolado, desta maneira, o 

indivíduo está propício a desenvolver tal dificuldade pautada em inúmeras causas 
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que influenciam o aprender, sendo elas decorrentes de fatores internos como 

também externos. 

 
E dificuldade de aprendizagem: 

 
Por seu lado, possui significado mais restrito, envolvendo uma 
disfunção, geralmente de ordem neurológica, relacionada a todo o 
processamento da informação ou uma parte dele. Portanto na 
dificuldade de aprendizagem, estão necessariamente presentes 
distúrbios de aprendizagem e vice-versa (CIASCA e RIBEIRO s/d). 

 
A dificuldade de aprendizagem, portanto, normalmente está vinculada a uma 

disfunção neurológica. Assim, um indivíduo que apresenta dificuldade de 

aprendizagem, consequentemente apresentará dificuldades escolares. 

A falta de conhecimento permite que profissionais da educação validem a 

crença de que o fracasso escolar é próprio do aluno. Não queremos com essa 

análise negar as dificuldades de aprendizagem escolares, entretanto, alertar para o 

fato de que esta análise sobre o fracasso escolar deve incluir pelo menos dois 

fatores: a multideterminação causal e o fato de que pertencem a um processo de 

construção do conhecimento.   

Esse breve resgate histórico nos permite perceber que as raízes do fracasso 

escolar não estão desvinculadas, soltas, mas arraigadas a um contexto histórico, 

social que as produziu. Após essa discussão, direcionamos o olhar do leitor a um 

programa oriundo das políticas públicas educacionais que objetiva atenuar as 

questões relativas ao fracasso escolar no Estado do Paraná. Trata-se do programa 

oficial do governo paranaense para as escolas estaduais, denominado “Sala de 

Apoio à Aprendizagem”, o qual passamos a analisar a seguir.   

 

2.1 Descrição do programa A Sala de Apoio à Aprendizagem 

 

No ano de 2004, foi implantado pela Secretaria do Estado do Paraná (SEED) 

um programa denominado Salas de Apoio à Aprendizagem, o qual objetivava 

assessorar no enfrentamento das dificuldades apresentadas pelos alunos no que se 

refere à Língua Portuguesa e Matemática. Dessa forma, as salas de apoio à 

aprendizagem integram as políticas públicas de educação do Estado do Paraná, 

tendendo ao enfrentamento do fracasso escolar.  
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Segundo a legislação, a abertura das Salas de Apoio à Aprendizagem ocorre 

de maneira automática, sendo uma de Língua Portuguesa e uma para Matemática 

referente aos alunos matriculados no 6° ano/5° série, e uma Sala de apoio à 

Aprendizagem de Língua Portuguesa e uma de Matemática para os alunos do 9° 

ano°/ 8° série (PARANÁ, 2008). 

As Salas de Apoio à Aprendizagem funcionam em período de contraturno, 

tendo duração de quatro horas/aulas para Língua Portuguesa e quatro horas/aulas 

para matemática, em caráter semanal. Considerando ser prioridade a ministração 

das aulas geminadas e em dias subsequentes. 

Para entrada do aluno nesse programa, no início do ano são realizadas 

algumas avaliações diagnósticas e, dependendo do resultado obtido, considerando o 

rendimento negativo dos educandos nas disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática, são encaminhados à sala de apoio.  Quando superadas as notas, os 

alunos são dispensados para que outros alunos passem fazer parte do programa, ou 

seja, esse processo ocorre de forma rotativa. A Sala de Apoio à Aprendizagem é 

condicionada à frequência dos educandos, organizada em turmas de no máximo 20 

alunos. O plano de trabalho está integrado ao Projeto Político Pedagógico da escola.  

Desta forma, os alunos que apresentam quaisquer dificuldades nessas áreas 

são encaminhados para esse programa, na busca da superação do fracasso 

escolar. Percebemos, assim, que a Sala de Apoio à Aprendizagem seria uma nova 

tentativa de superação, diante do risco do não aprender,  

Assim descreve a resolução n.º 2772/2011 – GS/SEED, em Curitiba, dia 01 

de julho de 2011: O Secretário de Estado da Educação, no uso de suas atribuições, 

é considerando: 

· a Lei Federal n.º 9.394/96, que institui as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional; 
· o Parecer CNE n.º 4/98- CEB, que trata das Diretrizes Nacionais 
para o Ensino Fundamental; 
· a Deliberação CEE n.º 07/99, que estabelece normas para 
avaliação do aproveitamento escolar, recuperação de estudos e 
promoção de alunos do Sistema Estadual de Ensino, em nível do 
Ensino Fundamental e Médio; 
· a necessidade de dar continuidade ao processo de democratização, 
de universalização do ensino e garantir o acesso, a permanência e a 
aprendizagem efetiva dos alunos; 
· o princípio da flexibilização, disposto na LDBEN n. 9.394/96, 
segundo o qual cabe ao sistema de ensino criar condições possíveis 
para que o direito à aprendizagem seja garantido ao aluno; 
· a ação pedagógica para enfrentamento dos problemas relacionados 
à aprendizagem de Língua Portuguesa e Matemática dos alunos dos 
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anos finais do Ensino Fundamental, no que se refere aos conteúdos 
básicos dessas disciplinas; 
· a implantação do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos e o 
estabelecido no Plano de Metas da SEED, 
RESOLVE:  
ART. 1.º Ampliar as Salas de Apoio à Aprendizagem, a fim de 
atender os do Ensino Fundamental, anos finais, nos 
estabelecimentos que ofertam esse nível de Ensino, no turno 
contrário ao qual estão matriculados. 
ART. 2 º Os critérios de abertura das demandas, do suprimento e 
atribuições dos profissionais das Salas de Apoio à Aprendizagem, 
observados na Resolução de Distribuição de Aulas, serão definidos 
por Instrução Normativa, emitida pela Superintendência da 
Educação. 
ART. 3.º A presente Resolução entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se a Resolução n.º 371/2008 – GS/SEED e 
as disposições em contrário. 
 

 
A abertura das salas de apoio à aprendizagem está pautada em políticas 

públicas, atuando, como aproveitamento de estudos, sendo esta uma tentativa na 

busca para superação do fracasso escolar. 

 Como a sala de apoio à aprendizagem é vista como “o lugar dos que nada 

sabem” consideramos presente o risco diante do não aprender, fazendo-se 

necessário o desenvolvimento de estratégias para que aconteça a superação do 

fracasso. Nesta perspectiva de superação, torna-se imprescindível o 

desenvolvimento de fatores protetivos que o auxiliarão neste processo. Portanto, o 

estudo da resiliência é de suma importância para melhorias no que concerne o não 

aprender e para que, de fato, desenvolvam estratégias que contribuam para 

superação do fracasso.  

 Neste próximo capítulo abarcaremos o conceito do tema resiliência, bem 

como as suas contribuições para Sala de Apoio à Aprendizagem e na área da 

Educação em geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

3 RESILIÊNCIA: CONCEITUAÇÃO DO TERMO 

 

De origem latina “o termo resiliens significa saltar, voltar, ser impelido” 

(FAJARDO, MINAYO e MOREIRA, 2010, p.762). Tavares (2002, p.46) explica, 

também, a “etimologia da palavra resilio de re+salio “ser elástico”. No Novo 

Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa a palavra resiliência, por exemplo, pode ser 

definida como: “Resiliência [do ingl. Resilience] S.f. 1.Fís. propriedade pela qual a 

energia armazenada em um corpo deformado é devolvida quando cessa a tensão 

causadora de uma deformação elástica. 2. Fig. Resistência ao choque”. (FERREIRA, 

1986, p. 1493).  

A Resiliência teve origem na Física e na Engenharia, referindo-se à 

capacidade que um material tem de voltar ao seu estado normal após ter sofrido 

alguma deformação ou pressão. Thomas Young, cientista inglês, foi um dos 

responsáveis por introduzir a noção e utilização do termo, em 1807, e, a partir de 

então, o conceito de resiliência passou a ser empregado em algumas áreas do 

conhecimento. 

No construto da psicologia e da educação, o conceito resiliência não é um 

conceito restrito como da física e da engenharia, considerando a complexidade que 

se dá ao ser humano, objeto de estudo dessa área. O termo resiliência vem tomando 

lugar dia após dia nas pesquisas, e não se prende somente ao campo das ciências 

exatas onde se originou, mas também é estudado na psicologia e no campo 

educacional.  A partir da década de 90 o termo resiliência vem sendo utilizado de 

forma coloquial, não se restringindo somente ao campo acadêmico, como também 

se tornou presente nas discussões cotidianas. 

No campo da Psicologia, este estudo é um pouco mais recente. A resiliência 

se tornou objeto de estudo da psicologia há, aproximadamente, 30 anos, no intuito 

de melhor compreender a evolução da psicopatologia, conforme descrevem Melillo e 

Ojeda (2005, p.23): 

 
Esses estudos demonstraram que existia um grupo de crianças que 
não desenvolvia problemas psicológicos ou de adaptação social, 
apesar das predições dos pesquisadores (Masten, 1999 e 
2001;Grotberg, 1999ª). O primeiro passo foi assumir que estas 
crianças adaptavam positivamente porque eram “invulneráveis” 
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(Koupernik,A., em Rutter, 1991), ou seja, podiam “resistir” ao 
estresse e à adversidade. 

 
No início das pesquisas acerca da resiliência no campo da Psicologia, se 

tinha a ideia de que ela era o mesmo que invencibilidade ou invulnerabilidade, ou 

seja, seria uma espécie de imunidade, escudo protetor, por meio do qual a pessoa 

seria intocável, inquebrável ou invencível. Representava algo que deixasse o 

indivíduo imune a diversas situações de risco vivenciadas em seu cotidiano, como 

mencionadas por (Masten e Garmezy, 1985).  

O conceito de Resiliência foi empregado em outros países como Estados 

Unidos, Canadá e outros do continente europeu antes mesmo do seu uso no Brasil 

como relatam os estudos de Yunes (2003), o termo já era utilizado desde a década 

de 70.    

Martineau (1999) alerta que o termo era utilizado no vocabulário popular e na 

mídia. Contudo, existem muitas contradições no conceito, o que produz uma 

discrepância na compreensão do significado em relação aos estudos e pesquisas já 

realizados (YUNES, 2003). Assim, notamos uma distinção entre os usos do termo.  

Alguns princípios norteadores nas pesquisas atuais sobre o tema divergem da 

compreensão inicial. Resiliência se diferencia de indivíduo para indivíduo, não é 

inata, não se trata de algo que é dado externamente, advém de diversos fatores 

relacionados direta ou indiretamente com o desenvolvimento do indivíduo e se 

expressa na presença de fatores de risco.  

Esse modo de compreender a resiliência admite que os riscos também se 

diferem segundo o indivíduo, dependendo da forma como são vivenciados ou 

interpretados pelo sujeito. Assim, a atribuição de significado representa condições de 

resiliência e indica as respostas que esse tem diante dos eventos estressores, 

enfrentando-os como algo perigoso ou desafiador (YUNES; SZYMASNKI, 2001). 

O sujeito, em seu processo de constituição e desenvolvimento, recorrerá aos 

fatores internos e externos para superar e encarar as dificuldades ou traumas que 

vivencia em seu dia a dia. Deste modo, resiliência é “considerada como uma 

combinação de fatores que auxiliam os indivíduos a enfrentar e superar problemas e 

adversidades na vida” (POLETO; KOLLER, 2006, p.26). 

Nessa compreensão, não se trata de medir quantidade de eventos e 

experiências negativas que afetariam a capacidade de prenunciar a resiliência de 
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um indivíduo, o que difere do campo das ciências  exatas na  qual a resiliência dos 

materiais é medida por fórmulas matemáticas.  

Há muitas opiniões e discussões sobre a quantidade de estresse que uma 

pessoa poderia ser capaz de suportar. No entanto, existem opiniões adversas que 

mencionam ser perigoso fazer qualquer soma de eventos estressores, pois de fato, 

como já mencionado, os indivíduos se diferem entre si, respondendo diferentemente 

a cada evento estressor e o significando de modo peculiar (GARMEZY, 1996; 

LUTHAR & CUSHING, 1999; LUTHAR & ZINGLER, 1991). 

Ressaltamos que a resiliência não deve ser compreendida como uma relação 

direta com a adaptação positiva, isto é, os resultados positivos de enfrentamento em 

um contexto adverso não precisam, necessariamente, serem considerados 

resiliência. O inverso também é verdadeiro, pois, ainda que os resultados não sejam 

socialmente positivos, formas resilientes de lidar com a situação podem ser 

localizadas (CYRULNIK, 2001).  

É importante reconhecer que ao longo do desenvolvimento humano estamos 

sujeitos a passar por momentos difíceis considerados em alguns dos casos risco, 

seja no que se refere à saúde, o bem estar físico, social ou emocional, as respostas 

a tais situações poderão ser alteradas em decorrência das vivências e significações 

dadas variando de indivíduo para indivíduo. Nesse sentido, o estudo de resiliência é 

significativo para compreensão do desenvolvimento de estratégias protetivas que o 

auxiliarão diante do risco, que neste caso de estudo concerne sendo o não 

aprender. 

Situações de risco vêm sendo discutidas desde o ano de 1970 por alguns 

autores como Coddington (1972), Garmezy & Masten (1994), Rutter (1985, 1987, 

1993, 1996); Wener & Smith (1982). Nestas pesquisas, o objetivo e preocupação  

recaíra em  identificar quais os fatores que auxiliariam as pessoas a terem um 

desenvolvimento saudável  frente as adversidades e  problemas vivenciados. Outros 

autores colaboram com a compreensão deste conceito, como De Antoni & Koller  

(2001); Yunes & Symanski (2001);  Trombeta & Guzzo (2002). Em consonância com 

Poleto e Koller, (p.31): 

 
Os fatores de risco estão relacionados a toda sorte de eventos 
negativos de vida que, quando presentes no seu contexto, aumentam 
a probabilidade do indivíduo apresentar problemas físicos, 
psicológicos e sociais (2006). 
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Assim, fatores de risco estão ligados a resultados negativos, ou seja, 

acarretam consequências indesejáveis, podendo levar o sujeito ao adoecimento 

diante da situação estressora, variando conforme a interpretação que o indivíduo 

tem de determinada situação.  Como apontam Paludo e Koller (2005) “para que o 

fator de risco tenha influência é preciso que o indivíduo esteja fragilizado ou 

vulnerável diante dele”. Neste caso, um indivíduo em vulnerabilidade apresentaria 

maior capacidade ou condição de vivenciar um resultado negativo diante de um fator 

estressante ou de risco e, deste modo, compreende-se que a resiliência está ligada 

ao risco e se apresenta diante do mesmo. 

 Cowan et al. (apud PALUDO ; KOLLER, 2005) ressalta que: 

 
 (...) a mesma variável provoca resultados diferentes para a mesma 
pessoa em momentos diferentes do seu desenvolvimento ou, ainda, 
pode causar determinados resultados a uma pessoa e a outra não. 

 
As diferentes reações dos sujeitos podem ocorrer segundo a outros 

elementos presentes no contexto, como o conjunto de fatores protetivos próprios a 

esse contexto que podem reduzir a gravidade dos fatores de risco e colaborar para o 

processo de resiliência.  Rutter (1987) afere que os fatores de proteção se 

relacionam com resiliência e que não necessariamente eliminam os riscos mas, 

auxiliam as pessoas ao encorajamento e superação da situação vivenciada. De tal 

modo que os fatores de risco e os fatores de proteção não são grupos  estáveis, mas 

se diferenciam  dependendo do contexto do qual este advém (DE ANTONI; 

KOLLER, 2001). 

Para Garmezy e Master 1994, ( apud CECCONELLO; KOLLER 2000), foram 

identificados três tipos de fatores de proteção, que auxiliam o indivíduo diante do 

risco, são eles : 

 
 (1) Características individuais, como auto-estima, inteligência, 
capacidade para resolver problemas e competência social; (2) apoio 
afetivo transmitido pelas pessoas da família, através de um vínculo 
positivo com os cuidadores; (3) apoio social externo, promovido por 
outras pessoas significativas, como escola, igreja e grupos de ajuda. 

 

No campo educacional, o termo resiliência é observado como a capacidade 

que um indivíduo tem de responder às mais diversas situações vivenciadas e o 

enfrentamento que desenvolve mediante as dificuldades encontradas na demanda 

escolar.  
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A resiliência tem relações distintas e contínuas interações em seu 

desenvolvimento e aprendizagem. Deste modo, a Sala de Apoio à Aprendizagem 

seria um ambiente propício para promoção de resiliência e o desenvolvimento da 

superação do fracasso escolar por ser ali um lugar de interações continua.  Aprender 

e não aprender dependerá do enfrentamento relacionado ao contexto, ao ambiente e 

aos significados da aprendizagem junto aos fatores protetivos ali reunidos. Isso 

implica considerar que o aluno não sairá ileso diante dos desafios e dos fatores de 

risco encontrados envolvendo a aprendizagem, ou tornar-se-á invulnerável, mas 

sugere o desenvolvimento de estratégias que possibilitem formas de enfrentamento 

mais adequadas para lidar com as situações às quais está sujeito. (OLIVEIRA; 

MACEDO, 2011).  

Consideramos, assim, a promoção da resiliência como uma possibilidades de 

superação do fracasso escolar que está presente desde os primeiros registros do 

processo de escolarização. Portanto, faz-se necessária essa reflexão sobre o 

fracasso escolar e a promoção de resiliência considerando o desenvolvimento dos 

fatores de risco e proteção dentro do micro sistema designado Sala de Apoio à 

Aprendizagem. 

 

3.1 Resiliência: uma possibilidade de pensá-la tomando como referência o 

modelo bioecológico 

 

Além da apreensão do conceito de resiliência no campo educacional, 

observamos este conceito no  modelo bioecológico de Urie Bronfenbrenner, 

compreendendo que  o indivíduo se desenvolve em um contexto multifacetado que 

deve ser considerado, além das interações diretas como também as indiretas 

envolvidas neste ambiente.  

Diante do dinamismo das interações e mudanças próprias ao 

desenvolvimento, adotamos nessa pesquisa o referencial teórico do Modelo 

Bioecológico de Urie Bronfenbrenner, que concebe o desenvolvimento humano 

como um sistema complexo do qual emergem os processos que devem ser 

estudados. São considerados diferentes níveis de interação que podem ocorrer de 

maneira direta ou indireta influenciando o indivíduo envolvido neste processo de 

desenvolvimento.  
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Diante dessa perspectiva, o desenvolvimento se dá por meio de processos de 

interação recíproca da pessoa com outras pessoas, objetos e símbolos. Assim, é 

preciso reconhecer que resiliência não é algo inato ao indivíduo, mas sim constituída 

por interações dinâmicas de características individuais envolvendo a complexidade 

do contexto social (CECCONELLO, 2003; YUNES, 2003; YUNES; SZYMANSKY, 

2001). Elucidamos deste modo que resiliência é compreendida como um processo e 

não como um conjunto de características do individuo. 

Como processo, a resiliência faz alusão a diversos fenômenos que se 

articulam e se desenvolvem ao longo da vida, nos mais variados contextos sendo 

eles cultural, afetivo e também social. 

Para compreendermos a construção da resiliência na abordagem do modelo 

bioecológico do desenvolvimento humano, o conceito é apresentado a partir das 

inter-relações do indivíduo com o ambiente onde se desenvolve. Assim, neste 

próximo tópico, passaremos a analisar alguns elementos imprescindíveis deste 

modelo teórico para, a posteriori, localizarmos nele o conceito de resiliência. 

 

3.1.1 A compreensão do desenvolvimento humano na ótica do Modelo 

Bioecológico 

 

Ao longo de todo o desenvolvimento humano o indivíduo se depara com 

continuidades e mudanças, essas advêm não somente do seu momento de 

desenvolvimento no ciclo vital como também das influências e alterações da 

sociedade ou do meio em que está inserido.  

Cecconello e Koller (2003, p. 6) apontam esclarecimentos sobre esse modelo 

teórico: 

 
O modelo bioecológico, através de sua proposta de interação dos 
seus principais componentes, constitui um referencial teórico 
adequado para a realização de pesquisas sobre o desenvolvimento 
no contexto, pois permite incluir vários níveis de análise, 
possibilitando examinar a influência do ambiente para o 
desenvolvimento das pessoas. Neste sentido, Bronfenbrenner e 
Evans (2000) lançam um desafio científico para ser realizado no 
século XXI: desenvolver delineamentos de pesquisa apropriados 
para investigar os efeitos do caos atualmente vivenciado pelas 
sociedades e identificar fatores que possam minimizar os seus 
efeitos. 
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Para Bronfenbrenner, o desenvolvimento é recíproco, resultante das 

influências mútuas dos diversos sistemas que o compõe. Assim, diferentes contextos 

podem ser influenciadores e dentre eles podemos elencar, por exemplo, a família e a 

instituição escolar, entre outros.  Desta maneira, o modelo bioecológico do 

desenvolvimento humano é estudado a partir de um conjunto de interações e 

interligações que se desdobram diante de uma rede de influência, que para 

Bronfenbrenner (1979/1996): 

 
(...) é o processo por meio do qual a pessoa que se desenvolve (sic) 
adquire uma concepção mais ampliada, diferenciada e válida do 
meio ambiente ecológico, e se torna mais motivada e mais capaz de 
se envolver em atividades que revelam suas propriedades, 
sustentam ou reestruturam aquele ambiente em níveis de 

complexidade semelhante ou maior de forma e conteúdo (p.23). 
 
As transformações às quais o indivíduo está sujeito advêm do próprio 

processo de desenvolvimento humano e suas interações entre os aspectos 

biológicos, psicológicos e ambientais. Segundo o autor, desenvolvimento humano 

consiste em: 

 
mudança duradoura na maneira pela qual uma pessoa percebe e lida 
com o seu ambiente, (...) é o processo através do qual a pessoa 
desenvolvente adquire uma concepção mais ampliada, diferenciada 
e válida do meio ambiente ecológico, e se torna mais motivada e 
mais capaz de se envolver em atividades que revelam suas 
propriedades, sustentam ou restituíram aquele ambiente em níveis 
de complexidade semelhante ou maior de forma e conteúdo 
(Bronfenbrenner, 1996, p. 5). 

 
A composição dos diferentes níveis existentes relatados nesta teoria faz 

menção à influência estabelecida pelo ambiente que não se restringe somente ao 

imediato, mas também a contextos formais e informais. Assim, o ambiente mais 

próximo é denominado microssistema, ao passo que o mais distante titula-se de 

macrossistema. Nesta inter-relação de sistemas distintos, o indivíduo envolvido se 

desenvolve e se constitui (BRONFENBRENNER, 1979/1996).   

Pode-se perceber que o desenvolvimento se dá pelas teias de relações 

estabelecidas, diferente para cada sujeito. Esse desenvolvimento não está 

direcionado somente a pessoa ou ao contexto inserido, mas, a diversos sistemas 

interdependentes, que segundo Bronfenbrenner e Morris (1998, p.994) se tratam de 

“uma forma particular de interação entre o organismo e o ambiente, denominada 
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processo proximal”. Os princípios desta teoria se desdobram no modelo PPCT: 

processo, pessoa, contexto e tempo (BRONFENBRENNER, 1999).  

O Processo é o primeiro componente indicado, caracterizado por relações 

recíprocas e complexas entre as pessoas, os objetos e o ambiente.  Assim, o 

processo é um elemento fundamental ao modelo bioecológico, pois esse dinamismo 

de interações imediatas entre a pessoa e o ambiente constitui o conjunto dos 

processos proximais. Desta forma, variam de indivíduo para indivíduo, operando no 

tempo e podem suscitar trajetórias de vida que influenciarão capacidades nas 

esferas cognitivas, sociais e afetivas. No entendimento de Bronfenbrenner & Morris 

(1998, p 994), o processo: 

 
abrange formas particulares de interações do organismo com o 
ambiente, chamadas processos proximais, que operam ao longo do 
tempo e são situadas como os mecanismos primários que produzem 
o desenvolvimento humano. Contudo, a força desses processos para 
influenciar o desenvolvimento humano é presumida, e mostrada, por 
variar substancialmente como função das características da Pessoa 
em desenvolvimento, do Contexto tanto imediato quanto mais remoto 
e dos períodos de Tempo nos quais o processo proximal ocorre.  

 
O segundo componente do modelo bioecológico é a Pessoa. Este elemento é 

referente às constantes mudanças presentes na vida do ser humano que se 

encontra em desenvolvimento. A teoria destaca a importância de considerar valores, 

crença, traços de personalidade, temperamento, motivações, gênero, cor da pele 

entre outros (BRONFENBRENNER; MORRIS, 1998). Neste modelo proposto são 

distintos três tipos de características da pessoa que influenciam e moldam o sentido 

do desenvolvimento humano. Os autores apontam que esses três tipos de 

características referentes à Pessoa além de influenciar o desenvolvimento, têm a 

força de afetar os processos proximais no curso da vida. São elas: força, recurso 

biopsicológicos e as demandas as quais influenciarão os processos proximais 

atuando no desenvolvimento, modelando o sentido do desenvolvimento vindouro por 

conta da influência exercida sobre a direção e a força do processo proximal, desta 

maneira: 

 
O primeiro deles é denominado como disposições que podem ativar 
os processos proximais em um domínio particular do 
desenvolvimento, continuando a sustentar sua operação. O seguinte 
são recursos bioecológicos de capacidade, experiência, 
conhecimento e habilidade necessários para o funcionamento efetivo 
dos processos proximais em um determinado estágio do 
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desenvolvimento humano. Finalmente, existem características de 
demanda que convidam ou desencorajam reações do contexto social 
que podem fomentar ou interromper a operação dos processos 
proximais. (BRONFENBRENNER; MORRIS, 1999, p.995) 

 

Essas três formas de caracterização alteram as combinações do padrão da 

estrutura da Pessoa, explicando assim, as alterações na direção e na força dos 

processos proximais resultantes em modificações ao que concerne o 

desenvolvimento. 

Dessa forma, as forças poderão atuar como geradoras ou desorganizadoras. 

As geradoras referem-se às curiosidades e disposições para envolver-se em 

atividades, sendo elas individuais ou coletivas, senso de autoeficácia, entre outros. 

As características desorganizadoras fazem alusão às dificuldades pessoais em 

manter o controle em relação ao comportamento e emoções, como por exemplo: 

apatia, desatenção, timidez em excesso, irresponsabilidade, entre outros. Desta 

maneira, são características ou disposições que podem fazer com que os processos 

proximais se sustentem, como também serem obstáculos impedindo-os de ocorrer.  

Os recursos biopsicológicos estão relacionados às deficiências ou 

competências psicológicas que têm influência sobre o envolvimento da pessoa 

efetivamente com os processos proximais. Tais deficiências podem inibir ou limitar a 

funcionalidade do organismo, podendo ser física e mental, como também baixo peso 

ao nascer, entre outros. Já as competências se relacionam às habilidades, 

conhecimentos e capacidades que, ao longo do tempo, além de evoluir, ampliam a 

relação de efetividade dos processos proximais, construtivamente. Este recurso 

envolve habilidades, experiências e conhecimentos ao longo dos diferentes estágios 

do desenvolvimento. 

As demandas são capazes de favorecer ou inibir o desenvolvimento dos 

processos proximais sendo encorajadoras ou desmotivadoras no ambiente social. 

Como exemplo, citamos a aparência física, o potencial genético, a idade, gênero, 

entre outros. 

Ressaltamos que por si só essas características não são capazes de 

determinar o curso do desenvolvimento, pois são dependentes de todo o 

funcionamento do sistema ecológico. Contudo, as diferenças na direção e na 

intensidade dos processos proximais, como também em seus efeitos, resultarão da 

combinação de todas essas características envolvendo a pessoa 
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(BRONFENBRENNER; MORRIS, 1999). Todavia, elas consistem e determinam o 

modo pelo qual o indivíduo se relaciona com outras pessoas e com o seu ambiente. 

O contexto é o terceiro componente do modelo bioecológico analisado e 

dividido em quatro níveis ambientais: microssistema, mesossistema, exossistema e 

macrossistema. 

 O microssistema é o ambiente mais próximo do indivíduo, no qual este 

desenvolve relações diretas com o meio no qual está inserido. É um “complexo de 

relações entre pessoa em desenvolvimento e o ambiente imediato no qual ela está 

contida” (BRONFENBRENNER, 1977, p.515).  

 
Um padrão de atividades, papéis e relações interpessoais 
experienciados pela pessoa em desenvolvimento num dado 
ambiente com características físicas e materiais específicas. Um 
ambiente é um local onde as pessoas podem facilmente interagir 
face a face – casa, creche, playground e assim por diante. Os fatores 

de atividade, papel e relação interpessoal constituem os elementos, 
ou blocos construtores, do microssistema (BRONFENBRENNER, 
1996, p. 18-19). 

 
Como microssistema, mencionamos o indivíduo e sua relação direta com a  

família e escola, no qual as interações, decisões e qualquer tipo de alteração 

afetarão o processo de desenvolvimento daquele indivíduo. É, pois, no 

microssistema que encontramos a continuidade e descontinuidade da ação dentro 

de pequenos episódios, ou seja, como a pessoa ali envolvida significa o que é 

vivenciado indo além das características materiais.  

O mesossistema, ou segundo nível de desenvolvimento, está associado à 

relação de diversos microssistemas no qual a pessoa em desenvolvimento participa 

ativamente por determinado período de tempo. Bronfenbrenner (1977, p. 515) 

descreve o mesossistema como sendo “as inter-relações de vários ambientes nos 

quais a pessoa em desenvolvimento está inserida em um determinado período de 

sua vida”. Por exemplo, na relação entre família e escola. Estes processos são 

distintos, mas influenciarão este indivíduo mutuamente 

(BRONFENBRENNER,1986).  

O exossistema, terceiro nível, por sua vez, pode exercer influências ainda que 

a pessoa não participe deste sistema.  O emprego dos pais, por exemplo, pode 

influenciar o desenvolvimento e o comportamento de determinadas pessoas, no 
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microssistema familiar ou escolar. Bronfenbrenner (1977, p 515) descreve este 

sistema como: 

 
uma extensão  do mesossistema, abraçando [...] estruturas sociais 
específicas formais e informais que não contêm a pessoa em 
desenvolvimento, mas que influência ou acompanha os ambientes 
imediatos no qual a pessoa se encontra e, portanto, delimita, afeta ou 
mesmo determina o que lá ocorre. 

 
O macrosistema se refere ao padrão global, incluindo crenças, ideologias, 

valores, religião, os quais influenciam o percurso de desenvolvimento do indivíduo. 

Lembramos que o macrossistema exerce influência de maneira direta e indireta de 

tal modo que envolverá e modificará os demais sistemas envolvidos. 

O tempo é o quarto componente deste modelo bioecológico, o que permite a 

reflexão quanto ao fato de que cada processo de desenvolvimento é único e 

particular, pois difere de pessoa para pessoa influenciado pelo momento em que se 

desenvolve. Deste modo, o tempo pode favorecer a análise das mudanças e 

continuidades ao longo do ciclo vital. Essas mudanças que envolvem os indivíduos 

não são somente produtos, mas também são produtoras de transformações 

interagindo neste processo. Conforme Bronfenbrenner e Morris (1998, p. 995): 

 
A quarta e última propriedade definida do modelo bioecológico, a que 
vai além da antecessora (Contexto) é a dimensão do tempo. O livro 
de 1979/1996 pouco o mencionou, enquanto, na formulação atual, 
ele teve um lugar notório em três níveis sucessivos: microtempo, 
mesotempo e macrotempo. O microtempo refere-se à continuidade 
versus descontinuidade dentro de episódios contínuos de processo 
proximal. O mesotempo reporta-se à periodicidade desses episódios 
por amplos intervalos, como dias e semanas. Finalmente, o 
macrotempo focaliza nas expectativas e eventos uma mudança no 
âmbito da ampla sociedade, tanto dentro como através das 
gerações, como influenciam e são influenciados pelos processos e 
resultados do desenvolvimento humano ao longo do ciclo da vida. 

 
Ressaltamos a importância do tempo em relação os processos proximais e ao 

desenvolvimento do indivíduo. Diante da passagem do tempo, das mudanças 

ocorridas, as configurações envolvendo os diversos sistemas podem ser alteradas 

ou modificadas.  Podemos apontar, como exemplo da influência do microssistema 

familiar, a percepção diferenciada de uma criança e de um adolescente quanto à 

maneira de pensar e significar o vivido, ou seja, ainda que irmãos passem por uma 

mesma situação ao mesmo tempo, esta será refletida de forma distinta para ambos. 



 32 

Pensando no período de escolarização, o tempo atravessa o microssistema 

de tal forma que vai da infância à adolescência, produzindo significações para a 

pessoa envolvida, como também significando e ressignificando os ciclos de 

desenvolvimento e sua trajetória até a vida adulta.  Tais significações, no processo 

de escolarização, advêm da constância e dos efeitos cumulativos neste processo. 

Ao analisar o tempo, é preciso considerar os três níveis envolvidos neste 

sistema: microtempo, mesotempo e o macrotempo. Focando a pessoa, juntamente 

com os acontecimentos que envolvem sua vida, sendo eles do mais distante ao mais 

próximo. Assim, na análise do tempo, é imprescindível considerar, não somente os 

acontecimentos que envolvem a pessoa, como aqueles relativos ao ambiente e a 

dinâmica entre esses processos. Os eventos históricos podem não somente 

influenciar o indivíduo como também grande parte das transições e modificações 

ocorridas se darão por mudanças sociais e biológicas.  

São dois tipos de transições possíveis, sendo elas normativas e não-

normativas. As normativas referem-se à entrada na escola, puberdade, trabalho, 

casamento etc. Já as não-normativas fazem  menção a uma doença, morte, 

desemprego, entre outras  (BRONFENBRENNER, 1986).  

Desta maneira, as reações de uma pessoa dentro de um sistema poderão 

ocasionar modificações em outras pessoas envolvidas neste contexto devido à 

interdependência entre os sujeitos em desenvolvimento. 

Dentro desta perspectiva, elucidamos o conceito de resiliência junto ao 

modelo bioecológico do desenvolvimento humano como uma possibilidade de 

contribuir para a superação do fracasso escolar compreendendo as inter-relações 

que compõem o indivíduo e o seu ambiente. Bronfenbrenner, não discute o conceito 

de resiliência em sua teoria, no entanto, ressalta a importância de se observar os 

indivíduos juntamente com suas interações nos mais distintos contextos e sistemas. 

Por isso, consideramos a resiliência fator importantíssimo ao desenvolvimento 

humano. Desta maneira, ao estudarmos o desenvolvimento em um ambiente 

contextualizado, concebe-se melhor a resiliência como definem Poletto e Koller 

(2006, p. 29): 

 
 [...] enfatizam-se as peculiaridades desenvolvimentais 
experienciadas pelos indivíduos que se desenvolvem em 
determinado contexto e não os déficits encontrados quando 
relacionados comparativamente com outros indivíduos que vivem em 
contextos culturalmente esperados.   
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Narvaz e Koller (2004), Morais e Koller (2004) reforçam a ideia de localizar a 

resiliência no modelo bioecológico do desenvolvimento humano (PPCT), destacando 

a interação de quatro núcleos inter-relacionados: o processo, a pessoa, o contexto e 

o tempo. Consistindo, assim, em um processo de recíprocas interações e múltiplas 

relações.  

Apresentados os princípios norteadores do modelo bioecológico e a 

localização do conceito de resiliência neste campo de conhecimento, passamos, no 

próximo capítulo, a apresentar estudos pautados nestas teorias para compreender 

as questões educacionais que implicam em especial na temática do fracasso escolar 

envolvendo a sala de apoio à aprendizagem, objeto do presente estudo. 
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4 RETRATO DAS PESQUISAS EM RESILIÊNCIA  

 

Realizamos um levantamento das publicações nacionais a fim de demonstrar 

a evolução dos estudos e pesquisas envolvendo resiliência. Os levantamentos de 

teses, dissertações e periódicos foram realizados por meio do Portal de Teses e 

Dissertações da Capes, além deste, consultamos o Scielo Brasil, um portal 

responsável por publicar estudos na área de Educação e de outras áreas.  

Este levantamento teve como enfoque os estudos acerca da resiliência em 

escolares em âmbito nacional, ressaltamos, que as publicações nesse campo são, 

ainda, escassas. Organizamos desta maneira os estudos segundo temáticas. 

Encontramos 34 trabalhos, sendo eles: 9 artigos e 25 trabalhos de dissertações. O 

período da busca foi do ano de 2000 ao ano de 2013. Para o levantamento das 

pesquisas, empregamos as palavras chaves: resiliência e educação; resiliência e/na 

escola. Para elucidarmos, organizamos os estudos de maneira cronológica sendo 

que as pesquisas variam de 2000 aos anos de 2013. A seguir, apresentaremos um 

mapeamento dos estudos levantados. 

No primeiro estudo de Mayer e Koller (2000), “Percepção de controle sobre o 

desempenho acadêmico de crianças em situação de pobreza”, foi estudado o 

desempenho acadêmico de 61 alunos de 1ª série de ensino fundamental, com 

idades de 7 e 8 anos, que se encontravam em situação de pobreza. Para coleta de 

dados, foram utilizados o teste de desempenho escolar (TDE), um instrumento que 

busca avaliar a capacidade de desempenho escolar, envolvendo a escrita , leitura e 

aritmética, E  também foi utilizada a escala de controle percebido, que avalia crenças 

e expectativas relacionando-as ao desempenho acadêmico. 

No trabalho “Desenvolvimento sócio-emocional da criança na educação 

infantil: uma perspectiva preventiva” de Valle (2001) buscou averiguar características 

sociais e emocionais de crianças que frequentavam classes da educação infantil 

com as idades de 3 a 5 anos. Este trabalho foi desenvolvido em sete creches da 

cidade de Poços de Caldas. Em sua coleta, fez-se a utilização de uma escala que 

enfatizava a relação que a criança tinha com seu grupo, com os adultos, assim como 

também os aspectos emocionais vivenciadas. Foi solicitado a 12 professoras que 

avaliassem 227 crianças por meio de um questionário de 50 questões, envolvendo 

aspectos sociais e emocionais. Os resultados apontaram a necessidade de 

instrumentos que avaliem esta fase do desenvolvimento, permitindo ações 
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preventivas que envolvam o ambiente dessas crianças. Deste modo, 75% das 

crianças investigadas mostram o desenvolvimento de fatores protetivos.  

Santos (2002), em seu trabalho “Riscos, recursos e fatores de proteção 

associados ao baixo e alto rendimento acadêmico: um estudo comparativo”, 

destacou o valor do estudo de fatores de risco, recursos e fatores de proteção 

associados ao desempenho acadêmico, favorecendo a compreensão quanto ao 

sucesso e ao fracasso escolar.  O objetivo deste trabalho foi estabelecer 

comparações quanto à presença de fatores potenciais de riscos, recursos e de 

proteção entre dois grupos de crianças: (i) com alto rendimento acadêmico e (ii) com 

baixo rendimento. Foram selecionadas 20 crianças para cada grupo, com idades 

entre 6  e 10 anos.  Essas crianças foram submetidas aos testes Bender, Raven e 

TDE, que buscam identificar o desenvolvimento escolar, diagnosticando dificuldades 

de aprendizagem entre outros aspectos relevantes a escolarização. As mães das 

crianças foram entrevistadas segundo roteiro elaborado por Ruther, sobre condições 

de desenvolvimento da criança, preenchendo a escala infantil A2,e também um 

formulário informativo sobre o nível socioeconômico e a estrutura familiar. Os 

professores preencheram a escala infantil B, também de elaboração de Ruther.  

Assim, ao analisar os dados, foi possível perceber a identificação precoce do risco 

para desenvolvimento de dificuldades de aprendizagem, apontando a importância do 

planejamento de ações junto ás famílias e instituições educacionais a fim de 

propiciar condições que favoreçam a aprendizagem. 

Carvalho (2003), com seu estudo “O Mal-Estar Docente: das chamas 

devastadoras (Burnout) às Flamas da Esperança-Ação”,  de caráter bibliográfico, 

selecionou 106 pesquisas nacionais e 348 internacionais envolvendo 46 países. 

Observou trabalhos empíricos e teóricos, sobre stress, burnout, condições do 

trabalho docente, satisfação e insatisfação profissional como também estratégias de 

prevenção (coping, resiliência  e engagement). Analisou as causas da síndrome de 

burnout referindo-se ao mal-estar docente, utilizando de comparações referente as 

razões apontadas pelos professores brasileiros juntamente com professores de 

outras culturas envolvidas no estudo. 

O trabalho “Depressão e desempenho escolar em crianças e adolescentes 

institucionalizados” de  Dell’Aglio et. Al (2004) desenvolveram este estudo com 215 

crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idade entre 7 e 15 anos. 

Investigou as variáveis de depressão e desempenho escolar dividindo-as em dois 
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grupos: (i) grupo de participantes abrigados em instituições governamentais de 

proteção especial e (ii) grupo morava com a família e frequentava as mesmas 

escolas. As escolas eram públicas e situavam-se na periferia de Porto Alegre e 

Viamão.  Os participantes responderam ao teste de (CDI) e o Raven 

individualmente, as professoras preencheram uma Escala de Avaliação do 

desempenho dos alunos. É possível notar que no resultado do CDI, a indicação 

média mais alta se deu entre as meninas e no grupo institucionalizado, foi 

encontrada uma correlação negativa entre o CDI e o desempenho escolar. Uma 

média mais alta foi apresentada pelas meninas  no desempenho escolar e as 

crianças institucionalizadas uma média mais baixa. Assim com o resultado verificou-

se a necessidade de estratégias de atendimento específicas para crianças e 

adolescentes institucionalizados para que, assim, eles possam melhorar o seu 

desempenho escolar bem como prevenir depressão entre as meninas. 

A pesquisa realizada por Gomes (2004) “Três formas de ser resiliente: (dês) 

velando resiliência no espaço escolar”, teve como objetivo desvelar as táticas 

pessoais dos jovens no enfrentamento à adversidade. Se fundamentou  no 

referencial de Rogers e em seu conceito de tendência atualizante. Considerou a 

resiliência como algo que possa ser aprendida e ensinada. Por meio de observação 

não diretiva, na qual foram analisados o comportamento e a atitude de três jovens 

da 8ª série do ensino fundamental de uma escola pública de Vitória. Associou-se a 

ideia comum à abordagem centrada na pessoa a outras técnicas comuns ao método 

fenomenológico. Nesta pesquisa, desvela-se que a resiliência torna-se presente por 

meio de três estados da existência nos quais eles: desvelando as dores e os 

impactos, após a queda, atuando na zona de pós-impacto e o “renascer da fênix”. 

Assim os resultados indicaram auxílio e provocação para o educador em suas 

práticas de intervenção. 

O trabalho “Da relação educação/ resiliência: o projeto Mestre Pastinha” de 

Leite (2004), no qual esta vinculado à um estudo de um projeto designado ao 

atendimento às crianças e adolescentes de uma escola pública em Salvador, 

observou a ação utilizada por um projeto onde se encontravam  em situação de 

risco. O objetivo foi atuar como promotor de resiliência. Deste modo, constatou-se 

que as estratégias utilizadas no projeto foram promotoras de resiliência, como 

também dificuldades foram apontadas na formação do grupo de professoras como 

tutoras para desenvolvê-las. 
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Bezerra (2005) em seu estudo “Educar para a vida: uma pedagogia da 

resiliência na Escola” avaliou as práticas pedagógicas desenvolvidas nas aulas de 

educação física com os alunos do ensino noturno em uma escola municipal da 

cidade de Natal no Rio Grande do Norte.  Entre os fatores de risco, foram elencados: 

gravidez na adolescência, experiências com drogas, criminalidade e a violência que 

ronda os matriculados na escola. Os resultados das estratégias pedagógicas 

apontaram a importância de discutir fatores de risco, projeto de vida e 

autoconhecimento por meio de práticas corporais e discussões. Um filme foi 

produzido sobre a comunidade fruto das reflexões no projeto. Nesse processo, foram 

desenvolvidas dez aulas oficinas nas quais reafirmaram a noção de resiliência, 

capacidade do indivíduo de transformar obstáculos em algo positivo, como também 

potencializar o que se tem de melhor. Com este trabalho foi possível abordar 

conceitos e valores que conduziram às ressignificações de uma visão de mundo 

fechada e determinista, responsável pela reprodução de ciclos de violência e 

pobreza. 

Em sua tese de doutoramento, “Comportamento agressivo, vitimização e 

relações de amizade de crianças em idade escolar: Fatores de risco e proteção”, 

Lisboa (2005) investigou três processos que interferem na esfera interpessoal: 

vitimização, agressividade e amizade. Identificou entre os três comportamentos 

aspectos de risco e proteção, como também a relação entre os mesmos e a validade 

de diferentes instrumentos estrangeiros no Brasil. A amostra contou com 258 

crianças, matriculadas em escolas de nível socioeconômico baixo. Para análise dos 

estudos, foram utilizadas duas escalas para investigação do comportamento 

agressivo: uma foi respondida pelas professoras e outra pelas próprias crianças, e 

ainda foi utilizado um instrumento de nomeação baseado em características no qual 

foi respondo pelos colegas. Na investigação da amizade, utilizou-se de uma escala 

sobre qualidade da amizade percebida, e para a investigação do processo de 

vitimização fez-se uso de um instrumento projetivo SCAN-Bullying. Ao analisar os 

dados coletados, foi possível verificar que a agressividade individual é um fator de 

risco para a vitimização entre pares, enquanto a amizade recíproca é um fator de 

proteção. Averiguando- se que a agressividade do amigo pode ser um fator de 

proteção associado à popularidade da criança e reciprocidade na sua amizade. 

Desta maneira, os resultados deste trabalho oportunizaram a compreensão e 
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reflexão sobre a qualidade da interação de comportamentos e características sociais 

na promoção da resiliência. Deste modo, os resultados obtidos poderão suscitar 

subsídios para programas de intervenção que visem à adaptação saudável no ciclo 

vital. 

Pizarro (2006) em seu estudo “AIDS, resiliência e escola”,observou o processo 

de aprendizagem e adaptação diante de situações adversas da vida, enfocando 

AIDS, resiliência e escola. Esta serviu de fonte de apoio e estímulos ao 

desenvolvimento e à integração no trabalho relativo aos fatores protetivos. A 

pesquisa foi realizada com crianças, pais e professores de creches e escolas da 

rede pública e privada, da região noroeste do Rio Grande do Sul, tendo como 

referencial teórico a obra de Focault, a partir da análise do discurso do sujeito 

criança – aidética. As discussões demonstraram a importância da escola como 

promotora de resiliência às crianças portadoras de HIV, e assim, o trabalho chegou 

até o programa nacional de direitos humanos como uma alternativa para a 

construção de um currículo que pudesse oportunizar o aprendizado das relações e a 

diversidade e solidariedade. 

No estudo “Fatores de risco e de proteção: um estudo de acompanhamento 

em pré-escolares com comportamentos agressivos”, Picado (2006) apresentou os 

resultados de  uma avaliação com pré-escolares com comportamento agressivo, e 

com alta probabilidade de envolvimento em comportamentos desviantes. O contexto 

era permeado por fracasso acadêmico, retenção e evasão escolar. Participaram da 

pesquisa 11 crianças, com idade média de sete anos, filhos de professoras. Para a 

coleta dos dados, foi utilizado o teste Teacher’s report form – TRF para com os 

professores, uma avaliação de comportamentos externalizantes e internalizantes, 

além de uma entrevista sobre desempenho acadêmico e adaptação escolar e um 

roteiro sobre a qualidade da relação professor-aluno. As mães responderam a uma 

entrevista e avaliaram uma escala de eventos adversos, ponderando a relação 

positiva entre os professores e essas crianças, entendida como fatores protetivos 

para minimizar os fatores de risco. Assim, foi apontado pela análise dos dados que a 

prevenção e a redução de comportamentos agressivos em pré-escolares 

apresentaram-se como opções para interrupção da evolução de problemas de 

conduta precoce. Os resultados do estudo alertaram para a necessária a 

capacitação dos professores para se tornarem mais capazes de lidar com estas 

crianças, viabilizando o exercício de fator de proteção diante da  realidade. 
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Dechandt (2006) em “O processo de construção dos vínculos afetivos e de 

resiliência em crianças abrigadas: um aspecto da educação não formal” traz 

reflexões sobre a construção dos vínculos afetivos, compreendidos como fatores de 

resiliência, em crianças residentes no abrigo Instituto João XXII, em Ponta Grossa. 

Objetivou caracterizar os vínculos afetivos construídos pelas crianças durante o 

período de estadia no abrigo, identificando as reações afetivas das crianças diante 

do fato de estarem no abrigo. Obteve, assim, configurações pictóricas sobre os 

sentimentos da criança em relação ao local e à família. O corpus foi constituído por 

uma professora e 13 meninos – seis a nove anos - que frequentavam o contra turno 

escolar. O trabalho se fundamentou em Bowlby, Wallon e Freud, e, na análise 

bioecológica do desenvolvimento humano de Bronfenbrenner.  Para coleta de 

dados, foi utilizado diário de campo, entrevistas, fragmentos das histórias de vida, 

desenhos feitos pelas crianças e fotografias. A análise dos dados apontou que as 

crianças abrigadas estabeleciam novos vínculos com figuras substitutivas e 

acabavam por demonstrar sentimentos de segurança e proteção em relação ao 

abrigo e sentimentos de tristeza e saudades em relação com a família. Dessa forma, 

a professora atua em um papel importante como figura de apego.  

Em sua tese de doutoramento, “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) estudou a resiliência em 

professores de 5º a 8º série, com o objetivo de validar o questionário do índice de 

resiliência em adultos - Reivich-Shatte/Barbosa. Assim, nesta pesquisa a resiliência 

constitui-se dentro de uma perspectiva psicossomática. Como resultado apresentou-

se sete fatores mensurados: administração das emoções, controle dos impulsos, 

otimismo com a vida, análise do ambiente, empatia, autoeficácia e alcanço de 

pessoas. Tendo sido medido posteriormente os índices de resiliência em 110 

professores do Ensino Fundamental para confirmação dos dados. 

Barreto (2007) em seu trabalho  “Ofício, estresse e resiliência: os desafios do 

professor universitário”,investigou elementos que contribuem para desencadear o 

estresse no exercício da docência universitária como também verificou as 

estratégias utilizadas pelos professores para o enfrentamento das situações, a fim 

de promover um exercício saudável do ofício. Para a coleta de dados, fez-se o uso 

de questionários, entrevistas e observação. O corpus se constitui de 17 professores 

de duas universidades de Natal (RN). Constataram estratégias de enfrentamento 
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individuais, oscilantes entre a busca de opções de lazer, desabafo com outros 

colegas, atividades físicas, orações, enfrentamento racional, até a entrega à 

exaustão. Os dados apontaram a necessidade de programas institucionais que 

possam, deste modo, auxiliar nas demandas do professor e levar em consideração 

as necessidades de formação constante, presente no exercício do ofício. 

O estudo “Desempenho Escolar Satisfatório de crianças de diferentes 

realidades socioeconômicas: Identificando fatores Protetivos” de Vendrúsculo e 

Matsukua (2007) realizaram uma investigação para identificar as formas de interação 

das famílias com a escola, o suporte social, recursos do ambiente familiar e a 

qualidade de vida de crianças de diferentes níveis socioeconômicas, as quais 

apresentavam satisfatório o desempenho escolar e cursavam o ensino fundamental. 

Participaram do estudo 15 famílias representadas pelos pais e seus filhos. Eram dois 

grupos: (i) crianças vinculadas à escola pública e de nível socioeconômico 

desfavorável, (ii) crianças vinculadas à escolas particulares e de nível 

socioeconômico mais favorecido. Nesta pesquisa, foram utilizados cinco 

instrumentos para coleta de dados: o índice Brasil, o inventário dos Recursos do 

Ambiente Familiar, Questionário de Suporte Social, Avaliação da Qualidade de Vida 

da Crianças e uma entrevista que abordou a participação e concepção dos pais 

sobre a escola. Os resultados apontaram que não houve diferença entre os grupos 

no nível de suporte social das famílias, na qualidade de vida das crianças, na 

supervisão dos pais nas tarefas escolares de seus filhos, na oportunidade de 

interação de pais e filhos e também no envolvimento da família com a escola. Trata-

se que o envolvimento da família nas atividades escolares e o suporte social da 

mesma contribuem para melhoramento do rendimento escolar das crianças, agindo 

assim, de forma mais satisfatória. 

Garcia (2008), em “Risco e resiliência em escolares: um estudo comparativo 

com múltiplos instrumentos”, pesquisou os fatores de risco e a resiliência no 

desenvolvimento das crianças. Os participantes das pesquisas se dividiram em 57 

mães e 107 crianças de 3º e 4º séries de uma escola pública no interior de São 

Paulo. As mães responderam ao instrumento de escala comportamental infantil A2 

de Ruther, o inventário de recursos no ambiente familiar, a escala de eventos 

adversos, um questionário de suporte social, o formulário informativo sobre nível 

socioeconômico e o inventário de estilos parentais, enquanto as crianças 

responderam à escala de resiliência e o inventário de estilos parentais. O rendimento 
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acadêmico foi apanhado pelo Sistema de Avaliação do Rendimento escolar de São 

Paulo (SARESP). Demonstrou que 28,57% das crianças apresentam baixo 

rendimento acadêmico. As crianças se autoavaliaram somando mais de 80% delas e 

indicaram que os dados apresentam fatores de resiliência, tais como autopercepção 

positiva, habilidades sociais e contribuições de suporte externo, 46% das mães 

relataram que seus filhos apresentavam altos índices de problemas emocionais - 

comportamentais. Foi verificado que os estilos e condutas parentais eram 

inadequados à promoção de rendimento acadêmico. Constatou-se também, que 8% 

das crianças poderiam ser consideradas resilientes devido aos bons resultados 

acadêmicos mediante ao alto número de eventos adversos. As condutas parentais 

negativas, também como as práticas negativas, foram consideradas fatores de risco 

por sua correlação com problemas emocionais - comportamentais. E assim, os 

fatores de proteção foram considerados a supervisão dos pais e os bons resultados 

acadêmicos. 

O estudo de Amparo et al. (2008) em “Adolescentes e jovens em situação de 

risco psicossocial: redes de apoio social e fatores pessoais de proteção”analisa 

jovens e adolescentes que se encontravam em situação de risco psicossocial, 

investigando fatores pessoais e sociais que poderiam convir como proteção. Foram 

852 participantes adolescentes e jovens que cursavam o ensino médio de uma 

escola pública do Distrito Federal. Para análise da coleta, eles responderam um 

questionário com 109 questões sobre risco e proteção em seu desenvolvimento. Os 

dados apontam que a família, a escola e amigos seriam fatores de proteção e, como 

fatores pessoais, a autoestima, a religiosidade e a espiritualidade. Assim, os jovens 

e adolescentes evidenciaram a confiança em si mesmo, na família, nos amigos 

como também na escola. 

Reformas educacionais, protagonismo juvenil e grêmio estudantil: A produção 

do indivíduo resiliente o estudo de Moura (2008) realizou um trabalho de caráter 

bibliográfico, documental e exploratório, desenvolvido na rede estadual de ensino de 

Sorocaba, tendo como objetivo observar e problematizar o papel do Grêmio 

Estudantil, que, pela prática protagonista do jovem, proporcionaria a formação de um 

indivíduo resiliente, apto às demandas de um mundo em constante transformação, 

que valoriza o empreendedorismo e o trabalho voluntário. Foram realizados 

relatórios das observações das reuniões de Grêmios Estudantis promovidas pela 

Diretoria de Ensino de Sorocaba. Em um segundo momento, anotações elaboradas 
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em rodas de conversas informais com integrantes do Grêmio Estudantil e o seu 

respectivo Professor Coordenador. Foi possível concluir que o Grêmio Estudantil 

transforma-se tendencial e predominante num espaço de propostas assistencialistas 

que despolitiza a ação de seus sujeitos, encaminhando os jovens à adaptação e não 

à problematização da realidade social em curso. E assim, as ações realizadas no 

âmbito dessa entidade eliminam toda e qualquer premissa política e ideológica, 

indicando aos jovens que estas determinações são para o futuro e que não fazem 

parte sua construção histórica enquanto ser humano. 

A pesquisa de Rachman (2008) “Resiliência: O emprego desse conceito nas 

áreas de Educação e Psicologia da Educação no Brasil (2002 a 2007)”,considerou 

relevante estudar, em bibliotecas das principais universidades brasileiras, pesquisas 

que tratassem do conceito de resiliência relacionada às áreas de educação e de 

psicologia durante os anos de 2002 a 2007. Obteve 22 pesquisas, no entanto, 

somente 14 estavam disponíveis em meio digital. Pesquisou a biblioteca virtual de 

educação (BVE); o banco de teses da CAPES, o núcleo brasileiro de teses e 

dissertações em educação física e educação especial; como também bibliotecas de 

importantes universidades do Brasil. Com a busca, a autora compreendeu que as 

pesquisas relacionadas à área da psicologia compreendem a resiliência como 

processo, enquanto que no campo da educação oscila entre dois entendimentos: 

como um traço de personalidade e como processo. Todavia, este estudo permite a 

reflexão sobre esta questão no campo educacional, na busca de auxiliar o professor 

a ultrapassar as representações feitas sobre as circunstâncias adversas por parte 

dos alunos. 

Belmont (2009) em seu estudo “A resiliência no processo de Formação 

Continuada dos professores de Ciências Naturais”,  investigou a resiliência no 

processo de Formação Continuada dos professores de Ciências Naturais na 

Amazônia. Teve como objetivo descrever as principais abordagens na literatura 

sobre o conceito de resiliência, como também analisar ações cotidianas dos 

professores e dos alunos-professores os quais faziam parte do curso de mestrado 

em ciências naturais. O enfoque fenomenológico-humanista-existencialista foi 

adotado como procedimento metodológico, com caráter de pesquisa etnográfica. Na 

coleta de dados, foram realizadas observações e fez-se uso de questionários. Na 

apresentação as respostas apontam que o termo resiliência é conhecido e tem-se 

compreensão de seu significado entre os professores e alunos-professores.  
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Contudo, o conceito expresso pela maioria se assemelha ao conceito originário da 

física necessitando assim, de maior exploração em relação às capacidades 

humanas. Demonstrou que os professores consideram importante a implementação 

do estudo de resiliência na formação continuada como probabilidade de equilíbrio e 

bem estar entre os aspectos profissional e pessoal. 

O estudo “Resiliência e sucesso escolar: um estudo de caso com 

afrodescendente no ensino público”,de  Borges Junior (2009) avaliou a resiliência e 

o sucesso escolar de um grupo de afrodescendentes do ensino público. Realizou 

uma pesquisa qualitativa, exploratória, com estudo de caso, por meio de entrevistas 

abertas baseadas no método clínico de Piaget, além de uma pesquisa bibliográfica 

para confirmar o preconceito racial presente no sistema público de ensino. A análise 

dos dados observou que o sujeito participante da pesquisa, mesmo tendo passado 

por situações adversas em sua infância, com auxílio advindo de algum de seus 

professores conseguiu superar os fatores de risco como também utilizá-los como 

degraus para sua ascensão pessoal. Concluiu que fatores de resiliência podem ser 

utilizados como ferramenta docente. 

Em sua dissertação de Mestrado, “Concepções de adolescentes sobre a 

escola: Do risco à proteção” Camargo (2009) se insere na Linha de Pesquisa 

Processos Formativos e Diferenças de Valores. O objetivo da pesquisa é o estudo 

das percepções de adolescentes estudantes de escolas públicas de Presidente 

Prudente, tendo idades entre 14 e 18 anos. Enfatizou os aspectos relacionados às 

experiências vivenciados entre os adolescentes e os profissionais da escola, bem 

como entre eles e seus pares, analisando também suas percepções e sentimentos 

com relação ao seu rendimento escolar, as expectativas depositadas na escola e 

nos estudos relativamente aos seus projetos de vida e sua percepção acerca do 

ambiente escolar. Se trata de uma pesquisa de caráter qualitativo, tendo como 

instrumentos da coleta de dados um pequeno questionário com questões de 

identificação pessoal e uma de livre associação; registros em caderno de campo e 

entrevistas semi-estruturadas. Através da pesquisa foi possível compreender que as 

falas dos adolescentes mais do que os recursos materiais e tecnológicos disponíveis 

na escola são os aspectos relacionais que podem configurar a escola enquanto 

favorecedora, ou não, a construção de resiliência. Assim, não se pode afirmar que 

as escolas possuem fatores de risco ou de proteção mas, que transitam entre risco e 
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proteção, favorecendo em alguns momentos, e prejudicando em outros, a 

construção de processos de resiliência nos adolescentes entrevistados. 

Maia (2009), em “Vulnerabilidade e Resiliência diante da Violência Escolar”,  

abordou a questão da violência escolar, procurando compreender porque algumas 

escolas conseguem vencer os obstáculos impostos por diversos tipos de violência 

que estão presentes em seu interior e em suas mediações contrapondo outras que 

tornam vítimas da situação. Esta pesquisa se baseou-se nos conceitos de 

vulnerabilidade e resiliência, as escolas que foram selecionadas encontravam-se 

localizadas na Região Administrativa  de Samabaia e atendem a população com o 

mesmo perfil socioeconômico , consideradas expostas ao mesmo nível de risco. O 

grau de vulnerabilidade entre elas é diferenciado em razão da forma como cada 

escola consegue enfrentar os riscos e limitações existentes. O processo de 

resiliência também ocorre de forma diferenciada e irá depender da forma como os 

ativos presentes nas estruturas de oportunidades da escola e da comunidade serão 

apropriados pelos atores do espaço escolar e assim, a qualidade dos ativos e a 

forma como os atores do espaço escolar se apropriam dos mesmos poderá propiciar 

o desenvolvimento do processo de resiliência à violência.  

Martins Júnior (2009) em seu estudo “Saberes de professores de sucesso do 

ensino fundamental em território rural resiliente - norte de Minas Gerais” objetivou, a 

partir das práticas pedagógicas, desvelar o sucesso dos professores que se 

encontravam em território rural resiliente. Investigou amostras de cinco professoras 

de uma mesma escola pública do Norte de Minas Gerais. Buscou identificar e 

explicar os saberes que as professoras gestam e produzem num contexto 

sociorrural. Para tanto, foram utilizados três instrumentos para coleta de dados, eram 

eles: as falas, os escritos e as ações das professoras, sistematizados pelas 

categorias de análise: saberes éticos, saberes políticos e saberes de ensino. Como 

resultado, obteve a reafirmação de que as professoras produzem saberes docentes. 

Os dados empíricos ampliaram a categorização inicial pesquisada, especificando 

como saberes éticos aqueles que se dizem referente à dimensão dos valores 

desenvolvidos pelas professoras junto aos alunos, às famílias e à comunidade rural. 

Os saberes políticos constituídos pelas práticas de autonomia das professoras para 

participarem, democraticamente no que se refere ao Conselho de Classe, no 

Colegiado e no Projeto Político Pedagógico, já os saberes de ensino sinalizam para 

a construção/produção teórica de uma ‘Pedagogia da Resiliência’ para a Educação 
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Rural. Desse modo, observou que ao mesmo tempo as professoras promoviam a 

formação dos alunos, faziam também a própria formação ao desenvolver a produção 

compartilhada de saberes e experiências resignificando, o contexto rural resiliente, 

lócus desta pesquisa. 

 O estudo “Crianças em risco psicossocial associado à violência doméstica: o 

desempenho escolar e o autoconceito como condições de proteção”, deMilani e 

Loureiro (2009) pesquisaram dois grupos de crianças de ambos os sexos, entre as 

idades de 8 a 12 anos. A distinção entre os grupos se dá pela história de risco 

psicossocial, com violência doméstica em um grupo, enquanto o outro não havia 

história de risco. Foram aplicados a escala de Piers - Harris de autoconceito e o 

teste de desempenho escolar com as 40 crianças investigadas. Constataram que as 

crianças com história de risco psicossocial apresentaram um autoconceito mais 

negativo em relação ao outro grupo e dificuldade de desempenho escolar na escrita, 

prejuízos na área que  deveriam servir-lhes  de proteção.  

Peltz, Moraes e Carlotto (2010) em sua pesquisa “Resiliência em estudantes 

do ensino médio” observaram estudantes do ensino médio e os avaliaram 

associando resiliência a variáveis sócio-demográficas e a contribuição advinda da 

escola em seu desenvolvimento pessoal. O corpus se constituiu por 140 alunos de 

uma escola estadual da região de Porto Alegre. Como instrumento de coleta de 

dados, foi utilizado um questionário para o levantamento de variáveis demográficas e 

sociais e também a escala de resiliência adaptada por Pesce et al.(2004) . Ao 

analisar os dados, foi indicado associação negativa entre renda familiar e a 

dimensão de resiliência no que diz respeito à independência e determinação, e 

como associação positiva a percepção de que a escola contribui para o 

desenvolvimento pessoal bem como para a dimensão de resolução de ações e 

valores. 

O trabalho de Fajardo et. Al. (2010) “ Educação escolar e resiliência: política 

de educação e a prática docente em meios adversos”, constituiu-se em um ensaio 

teórico que foi construído a partir de uma revisão de literatura e discutiu a resiliência 

na educação escolar. Buscou compreender o significado do termo resiliência e como 

esse conceito está adequado à figura do professor, que viabiliza práticas e atitudes 

construtivas dos alunos frente aos problemas do cotidiano da escola. Raros ainda 

são os estudos que se referem à resiliência do professor, eles demonstram que 

resiliência não é um atributo da pessoa, mas pode ser consolidada a ação docente, 
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e que o ambiente resiliente da ação pedagógica cresce quando existe um suporte 

afetivo e emocional. 

O estudo “Ludicidade e resiliência: Como professores de educação infantil 

lidam com o prazer e o sofrimento no contexto educativo” de Pereira (2010) buscou 

analisar e examinar as condições de trabalho e saúde das professoras de uma 

Creche de uma universidade pública em Salvador/BA. Analisou como estas 

professoras se referem e lidam com as condições de trabalho e saúde, buscando 

assim identificar as estratégias de que lançam mão para o enfrentamento destas 

situações no cotidiano educativo. Este trabalho baseia-se em um estudo de casos, 

foi eleito o método etnográfico com enfoque dialético como eixo norteador da 

pesquisa. Fez-se uso de questionário sobre condições de trabalho e saúde citados e 

entrevistas semi-estruturadas sobre as situações que evocam prazer e sofrimento e 

as formas de lidar no cotidiano. 

O trabalho de Braga & Lisboa (2010) “Estratégias de Coping para Lidar com o 

Processo de Bullying: um estudo qualitativo”, investigou as estratégias de coping de 

crianças vítimas e não vítimas de bullying, entrevistando 16 crianças de uma escola 

pública e outra particular. Nesta pesquisa, foram utilizados instrumentos para 

identificar os papéis sociais no bullying e as estratégias de coping das crianças para 

lidar com a vitimização. Analisou também os conteúdos das entrevistas e a 

construção de categorias. Como estratégia de coping foi referida a busca de apoio 

social, que reforça a importância da conscientização e intervenção de profissionais 

acerca desse processo. Como resultado não houve diferença de gêneros entre os 

tipos de escola e entre diferentes papéis sociais de vítimas e não vítimas.  

A pesquisa “Resiliência e formação humana em professores do ensino 

fundamental da rede pública municipal - em busca da integralidade” de Chaves 

(2010) estudou em sua tese os processos de resiliência em professoras do ensino 

fundamental do litoral do Estado de Pernambuco. Para coleta de dados usou um 

questionário adaptado baseado em estudos de Polk, também utilizou entrevistas 

(autobiográfica e de autoconfrontação), além de observação das professoras 

durante as aulas.  Como resultado os dados indicaram que as professoras que 

apresentavam características resilientes conseguiam manter mais frequentemente 

mais equilíbrio frente às situações adversas, demonstrando disposição para 

ultrapassarem as dificuldades encontradas e cultivando em sala de aula um 

ambiente mais agradável. 
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Ferreira (2010) em seu trabalho “Percepções de jovens usuários e não 

usuários de drogas sobre a escola e a família”, teve como objetivo fazer comparação 

da percepção de jovens de baixa renda usuários de drogas que se encontravam em 

situação de risco psicossocial e não usuários de drogas sobre o sentido da família  e 

da escola em suas vidas. Fez-se uso da Pesquisa Nacional sobre Fatores de Risco 

e Proteção da Juventude Brasileira de baixa renda, na qual foi desenvolvida nas 

cinco regiões do Brasil,e também no Distrito Federal. Para coleta de dados foi 

empregado um questionário composto por 109 questões de múltipla escolha sendo 

que o mesmo foi respondido por mais de sete mil jovens. Tendo sido foco nesta 

pesquisa a percepção que os participantes têm da escola e da família e o modo 

como se relacionam com as mesmas. Como resultados foram indicados que os 

jovens que se declaram usuários de drogas faltam mais dias letivos, quase metade 

já reprovou pelo menos uma vez, estes têm visões mais negativas em relação à 

qualidade Da escola, gostam de amigos da escola, no entanto não confiam nos 

professores mostrando descontentamento com a atual instituição escolar. Desta 

forma, conclui-se que a família e a escola que ambas agem como mecanismos 

protetivos, visto que quando há o fracasso de uma dessas instituições acabam por 

afetar os jovens deixando-os mais vulneráveis. 

Pessoa (2011) em sua “Dissertação de Pós-graduação em Educação da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia, Unesp/Campos de Presidente Prudente” 

realizou uma pesquisa dividida em dois estudos, buscando analisar a função da 

escola na vida de adolescentes com históricos de violência sexual. No primeiro 

estudo, os participantes se dividiram em adolescentes com idades de 12 e 17 anos, 

respondendo nesta etapa a dois questionários. O primeiro investigou a ativação de 

processos de resiliência, enquanto o segundo caracterizou o contexto dos 

participantes, indicando os fatores de risco e proteção existentes em suas vidas. Por 

meio da análise de Cluster do primeiro questionário selecionou-se seis indivíduos do 

sexo feminino e um do sexo masculino que indicavam fatores de resiliência. O 

resultado demonstrou que a população encontrava-se exposta a outros indicadores 

de risco, já a relação com a escola demostravam conflitos pela qual o autor descreve 

que a escola não ocupava sempre um lugar de proteção envolvendo a vida daqueles 

adolescentes. A pesquisa demonstra que as ações muitas das vezes agiam 

inversamente as suas resoluções.  
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O estudo de Oliveira e Macedo (2011) “Estudos e Pesquisas em Psicologia, 

Vol. 11, Nº 3, p. 983-1004. ISSN 1808-4281” faz relação entre resiliência e 

dificuldade de aprendizagem. Dos participantes dividiam-se em 30 alunos e 8 

professores e um membro do núcleo de educação, como também documentos que 

normatizam a sala de apoio à aprendizagem pelo qual foram analisados. Para coleta 

de dados foram realizadas, análise documental, observações e entrevistas. Como 

resultado constatou-se a persistência da culpabilização do aluno e da família pelo 

não aprender. 

Em sua dissertação “Fatores protetivos e o jogo de regras Rummikub: 

umestudo com alunos do 6º ano do ensino fundamental”, Rebeiro (2012) buscou 

analisar os aspectos cognitivos, sociais e afetivos, como também indicadores de 

fatores proteção em alunos frequentadores da sala de apoio à aprendizagem por 

meio do jogo Rummikub em uma escola estadual da cidade de Londrina (PR). Para 

coleta de dados realizou-s a observação sistemática das aulas da sala de apoio, 

como também a aplicação de dois instrumentos de avaliação da aspectos cognitivos, 

afetivos e sociais.  Dos resultados, constatou-se a importância da resiliência no 

contexto da sala de apoio, como também permitiu a identificação de fatores 

protetivos atrelados ao aprender, demonstrando que os aspetos sociais, afetivos e 

cognitivos envolvidos no jogo favorecem a construção de resiliência neste contexto. 

Destacamos, deste modo, que os estudos relacionados com resiliência 

apresentavam a escola e as práticas pedagógicas como agentes promotores de 

fatores protetivos, bem como, os considera sendo construtivo envolvendo interações  

dinâmicas e recíprocas. Observamos que as escolas podem tanto promover fatores 

de risco quanto de proteção e, por essa razão, faz sentido estudar formas e 

estratégias de enfrentamento de adversidades no contexto escolar. Os aspectos 

cognitivos, afetivos e sociais envolvidos em processos de escolarização podem se 

constituir como fatores de risco ou fatores de proteção. Com este levantamento de 

estudos pudemos observar que as pesquisas sobre o tema resiliência levarão a 

melhor compreensão sobre o ambiente escolar e sobre os indivíduos ali envolvidos.   

Desta maneira, percebemos que os estudos apresentam a temática da 

promoção da resiliência como algo positivo ao desenvolvimento, portanto, após a 

exposição dos estudos levantados elaboramos uma tabela por meio de uma divisão 

temática para melhor elucidarmos, assim esta divisão se constitui em :  Resiliência e 
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aspectos escolares, Resiliência e aspectos sócios afetivos e Resiliência e aspectos 

biológicos. 

 

Tabela 1 - Estudos em resiliência cuja ênfase recai sobre os aspectos escolares 

 
AUTOR ANO TÍTULO DISCUSSÕES 

MAYER, L. R; 
KOLLER, S.H. 

2000 Percepção de 
controle sobre o 
desempenho 
acadêmico de 
crianças em situação 
de pobreza. 

Discussões 
referentes ao 
desempenho 
acadêmico de 
crianças em situação 
de pobreza da 
1ºsérie do ensino 
fundamental. 

SANTOS, P.L.   2001 Riscos, recursos e 
fatores de proteção 
associados ao baixo 
e alto rendimento 
acadêmico: um 
estudo comparativo. 

Rendimento 
acadêmico, fatores 
de risco dificuldade 
de aprendizagem. 

GOMES, V. 2004 Três formas de ser 
resiliente: (dês) 
velando resiliência 
no espaço escolar.   

Psicopedagogia e 
resiliência. Tendo a 
resiliência como 
aprendida e 
ensinada. 

BEZERRA, G.M.   2005 Educar para a vida: 
uma pedagogia da 
resiliência na Escola.  
 

Estudo de práticas 
pedagógicas 
desenvolvidas em 
aulas de educação 
física. 

BARBOSA, G.S. 2006 Resiliência em 
professores do 
ensino fundamental 
de 5ª a 8ª série: 
validação e 
aplicação do: 
questionário do 
indíce de resiliência: 
adultos  – Reivich- 
Shatté. 

Resiliência, 
professores, 
psicossomática. 
Resultando em 7 
diferentes fatores 
entre os 110 
professores 
participantes. 

MOURA, M.R.L. 2008 Reformas 
educacionais, 
protagonismo juvenil 
e grêmio estudantil: 
A produção do 
indivíduo resiliente. 

Reformas 
educacionais,  
grêmio estudantil e 
resiliência. 

RACHMAN, V.C.B 2008  Resiliência: O 
emprego desse 
conceito nas áreas 
de Educação e 
Psicologia da 
Educação no Brasil 
(2002 a 2007). 

Levantamento de 
estudos sobre 
resiliência das 
principais bibliotecas 
do Brasil, como 
também a CAPS, e a 
biblioteca virtual de 
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educação. 

BELMONT,  E.M.L 2009 A  resiliência no 
processo de 
Formação 
Continuada dos 
professores de 
Ciências Naturais.   

Resiliência no 
processo de 
formação continuada 
de professores. 

CHAVES, A.L.G.L. 2010 Resiliência e 
formação humana 
em professores do 
ensino fundamental 
da rede pública 
municipal - em busca 
da integralidade 

Em sua tese estudou 
os processos de 
resiliência em 
professoras do 
ensino fundamental 
do litoral do Estado 
de Pernambuco. 

MACEDO,L. & 
OLIVEIRA, F.N. 

2011 Estudos e Pesquisas 
em Psicologia, Vol. 
11, Nº 3, p. 983-
1004. ISSN 1808-
4281 

Fracasso escolar, 
dificuldades de 
aprendizagem, 
significações e 
resiliência. 

REBEIRO, G. 2012 Mestrado 
Universidade 
Estadual de 
Londrina-Educação. 

Jogos de regras, 
resiliência, 
aprendizagem e 
fatores protetivos. 

PELTZ, L.; 
MORAES, M.G.; 
CARLOTTO, M.S 

2010 Resiliência em 
estudantes do 
ensino médio. 

Observação de 
estudantes do 
ensino médio e as 
contribuições da 
escola para seu 
desenvolvimento 
pessoal. 

FAJARDO, I.N; 
MINAYO, M, C. S  &  
MOREIRA, C.O. F. 

2010 Educação escolar e 
resiliência: política 
de educação e a 
prática docente em 
meios adversos. 

Da revisão da 
literatura construiu 
um  ensaio teórico 
buscando discutir 
resiliência da 
educação escolar . 

PESSOA, A.S.G 2011 Dissertação de Pós-
graduação em 
Educação da 
Faculdade de 
Ciências e 
Tecnologia, 
Unesp/Campos de 
Presidente Prudente. 

Violência sexual, 
escola e resiliência 
dentre os 
adolescentes. 

Fonte: a autora 

 

Argumentamos que os estudos aqui apontados demonstram que o ambiente 

escolar por ser um local de inúmeras interações se encontra propício para   

promoção da resiliência, como  também para promover o desenvolvimento e da 

saúde em crianças e adolescentes em situação de risco. Conforme as 

considerações de Benard (citado por MELILLO; OJEDA, 2005), algumas pesquisas 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FAJARDO,+INDINALVA+NEPOMUCENO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MINAYO,+MARIA+CECILIA+DE+SOUZA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MOREIRA,+CARLOS+OTAVIO+FIUZA
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revela que a escola estabelece altas expectativas para todos os seus alunos, de 

modo que os alunos que desenvolvem fatores protetivos diante do risco do não 

aprender, e das mais variadas adversidades encontradas em seu cotidiano, 

demonstram altos índices de sucesso na tarefa pedagógica. Tais escolas também 

demonstram melhorias no que se refere aos índices de comportamento problemático 

como o abandono dos estudos, o uso de drogas e a gravidez precoce. Segundo as 

colaborações de Papalia et al (2006, p.430): 

 
 Crianças resilientes são aquelas que resistem a situação adversas,    
funcionam bem a despeito de desafios ou de ameaças ou 
recuperam-se de eventos traumáticos que  teriam impacto altamente 
negativo no desenvolvimento emocional da maioria das crianças. 

 

Compreendendo que a resiliência se desenvolve diante do risco, pode se 

observar, que a mesma proporcionará um desenvolvimento mais sadio, minimizando 

assim, o histórico de fracasso no microsisstema escolar. Reafirmamos que a 

resiliência no modelo bioecológico contribue positivamente para as mais diversas 

modificações no que se refere ao desenvolvimento neste ambiente. Assim, 

apontamos aqui a importância da compreensão dessas teorias para os profissionais 

da educação visando  ultrapassagem do fracasso para o sucesso escolar. 

 

Tabela 2 - Estudos em resiliência cuja ênfase recai sobre os aspectos sócios afetivos 

 
AUTOR ANO TÍTULO DISCUSSÕES 

VALLE, L. E. L. R. 2001 Desenvolvimento 
sócio-emocional da 
criança na educação 
infantil: uma 
perspectiva 
preventiva. 

Buscou constatar 
características 
sociais e emocionais 
com crianças entre 3 
a 5 anos que 
frequentavam a 
educação infantil. 

LEITE, R. C. N. 2004 Da relação 
educação/ 
resiliência: o projeto 
Mestre Pastinha. 

Resiliência, 
educação, redes de 
apoio social, 
envolvendo crianças 
e adolescentes em 
situação de risco. 

LISBOA, C. S. M. 2005 Comportamento 
agressivo, 
vitimização e 
relações de amizade 
de crianças em 
idade escolar: 
Fatores de risco e 

Estudou vitimização, 
agressividade e 
amizade, 
identificando entre 
os três 
comportamentos 
aspectos de risco e 
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proteção. proteção. 

PICADO, J.R. 2006 Fatores de risco e de 
proteção: um estudo 
de acompanhamento 
em pré-escolares 
com 
comportamentos 
agressivos.   

Sua pesquisa 
demonstrou que a 
relações entre 
professores e 
crianças 
amenizavam 
comportamentos 
agressivos. 

DECHANDT, V.S. 2006  O processo de 
construção dos 
vínculos afetivos e 
de resiliência em 
crianças abrigadas: 
um aspecto da 
educação não 
formal.    

Vínculo afetivo, 
desenvolvimento e 
aprendizagem. 
Constatando que a 
figura do professor 
era reconhecida 
como alvo de apego 
e afetividade. 

VENDRÚSCULO, 
L.M. & MATSUKUA, 
T.S. 

2007 Desempenho 
Escolar Satisfatório 
de crianças de 
diferentes realidades 
socioeconômicas: 
Identificando fatores 
Protetivos. 

Desempenho 
escolar, família, 
fatores protetivos e 
fatores de risco.  

GARCIA, S.C.   2008 Risco e resiliência 
em escolares: um 
estudo comparativo 
com múltiplos 
instrumentos.   

Resiliência, fatores 
protetivos e fatores 
de risco envolvidos 
no desenvolvimento 
das crianças. 

AMPARO, D.M. et al.   2008 Adolescentes e 
jovens em situação 
de risco psicossocial:  
redes de apoio social 
e fatores pessoais 
de proteção. 

Adolescentes e 
jovens em situação 
de risco psicossocial 
envolvendo fatores 
protetivos. 

BORGES JUNIOR, 
J.F. 

2009 Resiliência e 
sucesso escolar: um 
estudo de caso com 
afrodescendente no 
ensino público.   

Ponderou a 
resiliência e o 
sucesso escolar em 
um grupo de 
afrodescendentes. 

CAMARGO, L.S. 2009 Concepções de 
adolescentes sobre 
a escola: Do risco à 
proteção. 

Compreensões de 
adolescentes em 
relação à escola, 
risco e proteção. 

MAIA, M. E. O. M. 2009 Vulnerabilidade e 
Resiliência diante da 
Violência Escolar. 

Estudo de casos 
envolvendo 
professores da área 
rural. 

MARTINS JÚNIOR, 
G. 

2009 Saberes de 
professores de 
sucesso do ensino 
fundamental em 
território rural 
resiliente - norte de 

Saberes docentes: 
éticos, políticos e de 
ensino. 
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Minas Gerais 

MILANI, R. G; 
LOUREIRO, S. R. 

2009 Crianças em risco 
psicossocial 
associado à 
violência doméstica: 
o desempenho 
escolar e o 
autoconceito como 
condições de 
proteção. 

Dois grupos de 
criança entre 8 e 12 
anos de idade. Na 
qual se percebe a 
existência de 
autoconceitos 
negativos 
relacionado as 
crianças com 
histórias de risco 
psicossocial. 

PEREIRA, F.A. 2010 Ludicidade e 
resiliência: Como 
professores de 
educação infantil 
lidam com o prazer e 
o sofrimento no 
contexto educativo 

Procurou analisar e 
examinar as 
condições de 
trabalho e saúde das 
professoras de uma 
Creche de uma 
universidade pública 
em Salvador/BA. 

FERREIRA, S.B 2010 Percepções de 
jovens usuários e 
não usuários de 
drogas sobre a 
escola e a família. 

Buscou analisar a 
percepção de jovens 
de baixa renda 
usuários de drogas 
que se encontravam 
em situação de risco 
psicossocial e não 
usuários de drogas  
sobre o sentido da 
família  e da escola 
em suas vidas. 

Fonte: a autora 

 

Estes estudos demonstram que as relações sociais e afetivas podem 

colaborar para o desenvolvimento da resiliência nos mais diversos ambientes, sejam 

eles mais próximos ou distantes como no caso da escola e da sala de apoio à 

aprendizagem, objetos de estudo deste trabalho. Ressaltamos que as influências e a 

percepções sobre o desenvolvimento das relações e interações tecidas, podem agir 

de maneira positiva ou negativa, ou seja, podem se desenvolver como fatores de 

risco ou proteção.  

Portanto, como consideram Brito e Koller (1999), afirmando que é a 

percepção do suporte social que protege os indivíduos contra a vulnerabilidade, 

demonstrando, que a importância dada a determinada ação, sentimento e ou objeto, 

não se limita somente ao meio social / ambiente, como também sobre as 

significações internas do indivíduo sobre ele mesmo, agindo como reguladora da 

ação. 
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Deste modo, notamos que o fortalecimento de vínculos sócio/afetivo nos mais 

diversos ambientes proporcionará a promoção de estratégias resilientes diante do 

risco, como também um desenvolvimento positivo dentro e fora do microssistema 

escolar, levando em consideração que os indivíduos em desenvolvimento estão 

constantemente recebendo influências dos mais diversos ambientes. Portanto, as 

estratégias desenvolvidas colaboraram para um desenvolvimento bem sucedido. 

 
Tabela 3 -  Estudos em resiliência cuja ênfase recai sobre os aspectos biológicos 

AUTOR ANO TÍTULO DISCUSSÕES 
CARVALHO, F. A. 2003 O Mal-Estar 

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

Estresse bornout, 

resiliência e 
professores. 

DELl'AGLIO, D.D. & 
HUTZ, C. S. 

2004 Depressão e 
desempenho escolar 
em crianças e 
adolescentes 
institucionalizados 

Depressão, 
desempenho 
escolar e 
institucionalização. 

PIZARRO, M.A.R.P.   2006 AIDS, resiliência e 
escola. 

AIDS, resiliência e 
escola, sendo a 
escola promotora de 
resiliência. 

BARRETO, M.A.   2007 Ofício, estresse e 
resiliência: os 
desafios do 
professor 
universitário. 

Estratégias de 
enfrentamento e 
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Fonte: a autora 

 

Os estudos dessa temática demonstraram que o progresso da resiliência 

contribui ao desenvolvimento biológico mais sadio, sendo assim, as significações 

envolvendo as mais diversas problemáticas influenciarão no crescimento e 

desenvolvimento do indivíduo, permeando o sucesso ou o fracasso. 

Ressaltamos aqui as considerações de Cyrulnik (2005, p. 10-11) as quais 

demonstram que as significações, relativas a causas biológicas ou a demais causas, 

afetam o desenvolvimento. Portanto : 



 55 

 
só podemos falar de traumatismo se houve uma violação, se a 
surpresa cataclísmica ou às vezes, insidiosa submerge o sujeito, 
derruba-o e lança-o numa torrente, em uma direção para onde ele 
não quereria ir. No momento em que o acontecimento rompe sua 
bolha protetora, desorganiza seu mundo e, às vezes, o torna 
confuso, o sujeito não completamente consciente daquilo que lhe 
acontece, desamparado, sofre [...] Mas é preciso dar, o quanto antes, 
sentido à violação para não permanecer nesse estado confuso em 
que não se pode decidir nada porque não se compreende nada. É, 
portanto, uma representação de imagens e de palavras que poderá 
formar novamente um mundo íntimo, reconstituindo uma visão clara. 
O acontecimento que produz o trauma se impõe e nos desorienta, 
enquanto o sentido que atribuímos ao acontecimento depende de 
nossa história e dos rituais que nos cercam.  

 
Um indivíduo que desenvolve estratégias resilientes apresentará melhores 

condições de sucesso, ao que se refere ao seu desenvolvimento por meio das 

significações tecidas, seja ele dentro e fora do ambiente escolar.  Compreendendo 

que o indivíduo se constitui por inúmeras relações e não somente de um fator 

isolado, ou seja, as constantes influências dos mais diversos ambientes podem 

proporcionar no desenvolvimento de estratégias para superação do fracasso. 

Assim, como compreendemos a importância do levantamento de estudos 

sobre a temática resiliência, neste próximo tópico descreveremos os artigos 

encontrados sobre a temática da teoria do modelo bioecológico. 

 

4.1 Levantamento dos estudos envolvendo o Modelo Bioecológico e Educação 

 

Utilizamos o portal Scielo Brasil como base para este levantamento. Nesta 

busca, encontramos três artigos científicos. No portal de periódicos CAPES, foram 

encontrados mais três artigos. As palavras chaves empregadas foram: 

Bronfenbrenner e Educação; Modelo Bioecológico e educação. Os artigos 

encontrados variam de 2002 até o ano de 2013 e foram organizados de forma 

cronológica para maior compreensão. 

Bhering (2002) em seu trabalho “Envolvimento de pais em creche: 

possibilidades e dificuldades de parceria” utilizou em seu trabalho a literatura de 

tipologia de Epstein (in Brandt, 1989), as esferas sobrepostas (Epstein, 1987), 

ambas baseadas na teoria ecológica de Bronfenbrenner (1979, 1996) e o modelo 

das pirâmides invertidas de Hornby (1990). O objetivo desse trabalho consiste na 

identificação de  aspectos que envolvem a relação entre a creche e os pais no que 
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se refere à comunicação, expectativas e dificuldades de relacionamento, 

contribuições e as estratégias utilizadas para o envolvimento dentro da perspectiva 

dos pais, professoras e atendentes. Esta pesquisa é de caráter qualitativo, os dados 

foram coletados por meio de entrevistas (roteiro semi-estruturado) com 33 pais de 

crianças de 0 a 6 anos, 7 professores e 8 atendentes de uma creche de iniciativa 

voluntária. Após a análise, os resultados foram categorizados, demonstrando que a 

comunicação existente impossibilita a proximidade e troca de informações. Os 

resultados indicaram que o desconhecimento sobre as possibilidades de 

envolvimento exclui os pais e delega à creche o poder de decisão sem a 

participação ativa da família. 

Ao pensarmos as inadaptações do aluno ao ambiente escolar estes achados 

podem nos remeter à importância da consideração da família no ambiente escolar, e 

das relações que ali se estabelece, tal como sugere Bossa (1998) que mais do que 

responsáveis pela qualidade de vida, os pais são construtores do aparelho psíquico 

dos seus filhos.  Portanto, as relações tecidas no microssistema familiar afetará de 

forma direta ou indireta o microssistema escolar, contribuindo assim, para a 

promoção da resiliência e ou a superação do fracasso escolar. 

O estudo “O desenho infantil na ótica da ecologia do desenvolvimento 

humano” de Goldberg (2005) resultou de reflexões em torno da abordagem 

Ecológica do Desenvolvimento Humano associada ao pensamento de estudiosos da 

Educação Ambiental. Este trabalho teve como objetivo compreender a relação entre 

percepção, o desenho e o conceito de atividade molar na perspectiva ecológica de 

Bronfenbrenner. Os autores compreendem que o desenho é também uma forma de 

expressar percepções no que se refere ao ambiente. Ressalta-se a importância da 

imaginação e da expressão por meio do desenho como ferramenta na construção de 

conhecimentos e integração de experiências originadas em contextos variados. Para 

trabalhar com estas ideias, são elucidados desenhos de crianças de uma ONG no 

Extremo Sul do Brasil que propõe educação ambiental através de arte-educação. 

As metodologias empregadas pelo professor constituem-se um dos elementos 

atuantes na relação do aluno com o saber escolarizado, proposto pela escola. 

Quando falamos em fracasso escolar e o compreendemos como um fator mais 

amplo tal como discutido no referencial teórico desta pesquisa, as ações 

desencadeadas pelo professor e os instrumentos que ele emprega são de vital 
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importância acadêmico-científica na construção do conhecimento. Como salienta 

Rodrigues: 

 
As situações de ensino agradáveis suscitam no aluno um desejo de 
repetir e renovar a aprendizagem. Quando, por infelicidade, o 
contrário acontece, o aluno tende a rejeitar não só a disciplina que 
não consegue aprender, mas também tudo quanto a ela se refira, 
inclusive o mestre e ate a própria escola. Se a situação de 
aprendizagem é gratificante e agradável, o aprendizado tende a se 
dinamizar, a extrapolar-se para situações novas e similares e, por 
fim, a inspirar novas aprendizagens (1976, p.179).  
 

É indispensável ressaltar a importância das estratégias pedagógicas 

desenvolvidas em sala de aula. Estas podem contribuir de tal modo, que o 

desenvolvimento de estratégias protetivas podem propiciar a superação do fracasso 

no microssistema escolar. 

Kuhnen (2011) em sua pesquisa “ A linguagem do espaço físico na educação 

infantil” apresentou um artigo, fruto de um estágio em psicologia escolar, no qual seu 

objetivo foi a análise do ambiente e sua influência sobre o desenvolvimento infantil 

no contexto escolar. Os sujeitos foram  crianças com menos de três anos, em uma 

instituição de Educação Infantil. Dos instrumentos de análise foram realizadas 

entrevistas informais com a professora, coordenação e observações na turma 

utilizando a técnica de Mapeamento Comportamental, que possibilita estabelecer as 

relações entre as crianças, o ambiente ocupado e  os comportamentos investigados. 

Como resultados no primeiro semestre, identificou-se a necessidade de intervenções 

que viabilizassem uma socialização entre as crianças. No segundo semestre, foi 

requerido algumas mudanças no ambiente resultando na diminuição dos conflitos 

proporcionando uma maior mediação da professora nas atividades realizadas.  

Ao estudarmos o desenvolvimento humano, necessária se faz a compreensão 

do ambiente em que o indivíduo se desenvolve, ao passo que essa compreensão 

conduzirá a atenção não só para a pessoa e os ambientes próximos dos quais ela 

interage diretamente, como também a percepção das influências exercidas sobre o 

indivíduo mediante suas interações com os demais ambientes sejam eles mais 

distantes, dos quais ela participa indiretamente. 

 
O ambiente ecológico é concebido, portanto, como se estendendo 
além da situação imediata que afeta diretamente a pessoa em 
desenvolvimento, os objetos e símbolos aos quais ela responde ou 
as pessoas com quem interage face a face. É dada igual importância 



 58 

às conexões entre outras pessoas presentes no ambiente (tanto 
imediato quanto mais remoto), à natureza desses vínculos e à sua 
influencia indireta sobre a pessoa em desenvolvimento (MORAIS, 
2009, p. 26). 

 
Portanto, quaisquer alterações ocorrentes no ambiente influenciarão no 

desenvolvimento, possibilitando assim, o desenvolvimento da resiliência, mediante 

ao risco e, consequentemente, em estratégias que promoverão modificações no 

âmbito escolar. 

Massignani (2012), em seu trabalho “Dramatização de histórias infantis e a 

compreensão de leitura por crianças institucionalizadas”, realizou um experimento 

envolvendo 12 crianças alfabetizadas, com idades entre 7 e 10 anos, para avaliar 

qual o efeito da dramatização de histórias sobre o grau de compreensão das 

mesmas.  As crianças foram divididas em duplas e remanejadas segundo 

delineamento de grupo, realizando dois tipos de atividades: leitura de histórias e 

exposição das histórias dramatizadas. Como avaliação para percepção e 

compreensão das histórias foram convidados a fizerem uso da reprodução oral, 

respostas a perguntas literais e inferenciais, desenho e exemplificação de palavras-

chave. Como resultado, observou-se que a quantidade de respostas desconexas foi 

maior na condição de leitura do que na de dramatização da história. Deste modo, foi 

possível concluir que expor-se à história dramatizada favorece a melhor 

compreensão pelos participantes, em comparação com os seus desempenhos 

quando a história é somente lida considerando o contexto em que está inserida. 

Distintas são as possibilidades de aprendizagem, variando em cada 

indivíduo, dependendo de diversos fatores que colaboram com este processo, 

compreendendo que cada ser é único e significa e resignifica distintamente um do 

outro. No âmbito escolar, sucesso é almejado por todos, no entanto, aqueles que 

não alcançam os objetivos propostos são remetidos como os fracassados.  

 
[...] embora não se negue a dimensão social do problema, o fracasso 
na escola é também uma questão metodológica que requer a 
investigação de situações e práticas de ensino e que exige que 
sejam levadas em consideração a própria atividade, a natureza dos 
saberes transmitidos pela escola, a singularidade dos alunos, a 
temporalidade da história deles, a conflitualidade social [...]” 
(CHARLOT, 2009, p.21). 

 
Para tanto, percebe-se que as atividades direcionadas poderão promover um 

significado ao educando, ao passo a metodologia e a postura de educador 
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colaborem de forma positiva como uma possibilidade ao que se refere ao 

desenvolvimento de estratégias de enfrentamento diante do fracasso escolar. 

O estudo de Seabra-Santos (2012) “Pais, educadores e testes: estão de 

acordo na avaliação de aptidões de crianças pré-escolares?”, pautou-se no modelo 

bioecológico objetivando contribuir para o esclarecimento de questões ao que se 

refere as relações tecidas de acordo entre pais e educadores quando avaliam o 

desenvolvimento infantil juntamente com a relação que se tem quando se refere as 

aptidões cognitivas das crianças. Foram selecionadas 173 crianças pré-escolares, 

classificadas de modo independente por pais e educadores, em diferentes áreas do 

desenvolvimento.  Para análise, foram consideradas idade e o gênero das crianças. 

Dos resultados, o grau de acordo entre informadores revelou-se baixo a moderado, 

em comparação com os educadores, os pais classificam os seus filhos como mais 

desenvolvidos.  

Diante dos demais estudos apresentados e das discussões expostas 

percebemos que a escola não é vista  como um ambiente neutro, recebendo assim, 

inúmeras influências, a família é um influenciador presente neste contexto, a 

presença da família junto a escola não proporciona somente uma teia de relação e 

interação mas também é vista como fator positivo colaborando para  

desenvolvimento do educando. 

 

A necessidade de se estudar a relação família e escola se sustenta e 
é reafirmada quando o professor se esmera por considerar o aluno, 
sem perder de vista a globalidade da pessoa, ou seja, 
compreendendo que quando se ingressa no sistema escolar, não se 
deixa de ser filho, irmão, amigo etc. (CAETANO, 2004, p. 51) 

 

Em conformidade com Caetano, pudemos perceber que o aluno carrega junto a sala 

de aula as influências das relações que teceu diante dos demais sistemas que este 

está inserido. A participação  e a presença da família poderá acarretar  em um  

desenvolvimento de estratégias que possibilitaram um desenvolvimento mais 

significativo e resiliente promovendo, assim, o êxito escolar. 

A resiliência no âmbito esportivo: uma perspectiva bioecológica do 

desenvolvimento humano, o estudo de Fontes (2013) tinha como objetivo investigar 

na perspectiva do paradigma bioecológico a resiliência no contexto do esporte de 

alto rendimento. Foram selecionados como sujeitos desse estudo sete atletas de 

basquetebol que participaram de campeonatos mundiais e/ou olímpicos. A entrevista 
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semi-estruturada foi o instrumento de estudo e a análise dos resultados foi feita de 

acordo com os procedimentos propostos por Maxwell (2002). Como resultado 

percebe-se que junto ao modelo bioecológico a resiliência se manifesta ao longo do 

ciclo vital, partindo da interação entre os fatores de risco e de proteção. E como 

estão expostos aos riscos neste ambiente percebe-se o fortalecimento para 

superação dos desafios e obstáculos, bem como o não abandonar a carreira 

precocemente. 

Diante de todo o desenvolvimento do ciclo vital encontramo-nos com 

inúmeros desafios. O desenvolvimento de estratégias resiliêntes não se limita ao 

indivíduo, mas por inúmeras relações envolvendo fatores de risco e proteção. 

Quando não desenvolvidas as estratégias de enfrentamento o indivíduo acaba por 

adoecer ou a fracassar em determinadas situações. Na busca de melhorias no 

campo educacional se faz necessário a promoção da resiliência diante do risco do 

não aprender dentro do microssistema escolar. As relações que ali se estabelecem 

nos permite a compreensão que: 

 
A metáfora de rede nos possibilita: (1) pensar o desenvolvimento não 
de modo linear e de uma só pessoa, mas de todos os participantes e 
da situação recíproca e interativa que se estabelece entre eles; (2) 
considerar os vários níveis de ambientes interligados entre si, 
próximo ao que propõe Bronfenbrenner (1986); (3) apreender de 
forma sistematizada o processo de signficação e de produção de 
sentidos nas interações situadas (ROSSETTI-FERREIRA, 2006, 
p.41). 
 

Assim, todo acontecimento está situado em um espaço temporal, levando em 

consideração o processo, o contexto e a pessoa, de maneira que cada indivíduo se 

desenvolverá de forma única, pois, são agentes distintos nos mais diversos 

contextos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho permite conhecer a temática, considerada nova, denominada 

resiliência, especialmente no âmbito educacional, enquanto capacidade que um 

indivíduo tem de enfrentamento diante das dificuldades por ele experimentadas nos 

mais diversos contextos. Indicou, também, o cuidado real e necessário em todos os 

aspectos presentes no ato educacional, sejam eles na organização estrutural da 

escola, nas interações que acontecem dentro ou fora desse espaço, no olhar do 

professor para com o aluno indicado à sala de apoio, bem como o próprio 

desenvolvimento de estratégias para a aprendizagem integral do educando. 

Partimos do princípio que o aluno candidato à sala de apoio é aquele que não 

obteve sucesso na aprendizagem, ainda que esse sucesso seja observado mais 

pontualmente, como nos resultados das provas, do que durante o decorrer do 

processo de aprendizagem. Esses fatores nos remetem à ideia de que o fracasso 

escolar é um problema construído historicamente, e ainda consideramos temática de 

discussão atual, como podemos perceber por meio da descrição do programa sala 

de apoio à aprendizagem. 

O contexto da sala de apoio à aprendizagem nos possibilitou compreender 

que o fracasso permanece presente até os dias atuais, e que por isso são 

necessários estudos que apontem possibilidades de superação. 

Ficou claro que essa problemática precisa ser enfrentada enquanto um 

fenômeno decorrente de múltiplos fatores, sociais, econômicos, culturais, como 

também filosóficos, uma vez que o educador imprime em seu fazer pedagógico, seu 

posicionamento diante dos fatos da vida. Sendo assim, nessa perspectiva de 

entender o fracasso escolar enquanto resultante de inúmeros desajustes 

multicausais, o estudo do modelo bioecológico de Bronfenbrenner elucida que as 

influências do ambiente são causadoras de impactos no processo de aprendizagem, 

portanto, o desenvolvimento da resiliência proporcionará estratégias de superação 

para o fracasso escolar. 

 Para tanto a resposta para os questionamentos 1. Qual a relação entre 

resiliência e fracasso escolar?  2. Como a questão do não aprender na sala de apoio 

à aprendizagem pode se constituir relevante à promoção da resiliência no espaço 

escolar? Atua na compreensão, como apontado nos resultados das pesquisas que o 

fracasso escolar pode ser minimizado pela promoção da resiliência no ambiente da 
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sala de apoio à aprendizagem e que os riscos do não aprender podem ser 

ultrapassados mediante aos fatores protetivos que ali se desenvolvem, considerando 

que o indivíduo não sairá ileso, mas o proporcionará um desenvolvimento mais sadio 

frente às adversidades do não aprender. 

As pesquisas analisadas, tanto as que se referem à temática sobre aspectos 

escolares, ou sócio/afetivos, como também os biológicos elucidam que o 

desenvolvimento da resiliência propicia o progresso de uma vida mais saudável 

frente aos mais diversos desafios encarados durante o ciclo vital. Sendo assim, 

tomando por base esses princípios fica evidente que a promoção da resiliência 

dentro do contexto da sala de apoio à aprendizagem é percebida como algo positivo, 

colaborando com o desenvolvimento do educando no que concerne aos aspectos, 

cognitivos, biológicos, afetivos e também sociais.  

Aos futuros educadores, o estudo da resiliência proporciona um novo olhar, 

não só para com a educação, como também para o indivíduo ali envolvido, 

compreendendo que o sucesso e ou fracasso são dependentes de inúmeros fatores 

interligados onde a sala de apoio, o educando e os mais diversos sistemas que 

permeiam o aprender tecem influências diretas e indiretas. Percebemos, deste 

modo, que um olhar mais preciso e uma postura diferenciada poderá contribuir no 

desenvolvimento de estratégias protetivas frente a vulnerabilidade encontrada neste 

espaço, não delegando à figura do aluno a culpabilidade pelo fracasso escolar. 

Portanto, compreendemos que a construção da resiliência dentro do 

microssistema da sala de apoio à aprendizagem poderá ser constituída  quando este 

espaço propiciar momentos  reflexivos frente às vulnerabilidades do não aprender, 

para que diante do risco os educando desenvolvam estratégias fortalecedoras 

permitindo a modificação do contexto em que estão inseridos. Modificações que não 

se limitem somente ato de refletir, como também uma mudança de metodologia, 

ações e questões que se remetem dentro e fora da sala de apoio à aprendizagem, 

como no caso de novas políticas públicas que auxiliem este programa. A sala de 

apoio à aprendizagem é um recorte no cotidiano escolar diante da questão da 

escolarização, assim, a temática da resiliência e os conceitos da teoria do modelo 

bioecológico nos convidam à ampliação de futuros estudos. 

A realização deste estudo bibliográfico oportunizou aprofundamento em uma 

questão que não é diretamente tratada no curso de Pedagogia, mas que se constitui 

tema relevante às demandas atuais ligadas à educação, pois se relaciona o 
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importante tema no contexto da escola: fracasso escolar. O exercício da pesquisa, a 

busca em bases de dados científico-acadêmicas, a articulação teórica da 

problemática resiliência e fracasso escolar constituíram desafios ao estudo. Do 

ponto de vista da atividade formativa, foi muito importante a realização deste TCC, 

pois me colocou diante de algo novo: pesquisar e sistematizar estudos e articular 

esses resultados dentro de um campo teórico. Considero de extrema relevância 

esse exercício ao Pedagogo - área de minha formação e às possibilidades que se 

desdobram a partir deste estudo para que eu continue me aprimorando como 

pesquisadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

REFERÊNCIAS 

 
BHERING, Eliana and De Nez, Tatiane Bombardelli. Envolvimento de pais em 
creche: possibilidades e dificuldades de parceria. Psic.: Teor. e Pesq., Abr 2002, 
vol.18, no.1, p.63-73. ISSN 0102-3772 
 
 
BRITO, R & KOLLER, S. H.(1999). Desenvolvimento humano e redes de apoio 
social e afetivo. In A.M. Carvalho (Ed.). O mundo social da criança: Natureza e 

cultura em ação (pp.55-129). São Paulo: Casa do Psicologo. 
 
 
BRONFENBRENNER, U. A ecologia do desenvolvimento humano: experimentos 

naturais e planejados (VERONESE, M. A. V. Trad.) Porto Alegre: Artes Médicas, 
1996. 
 
 
BRONFENBRENNER, U. Bioecologia do desenvolvimento humano: tornando 
seres humanos mais humanos (BARRETO, A. C. Trad.) Porto Alegre: Artmed, 2011. 
 
 
BRONFENBRENNER, U. Ecological systems theory. Annals of Child 
Development, Greenwich, CT, JAI Press, n. 6, p. 187-249, 1989.  
 
 
BRONFENBRENNER, U. Developmental ecology through space and time: a future 
perspective. In: MOEN, P.; ELDER JR, G. H.; LUSCHER, K. (Eds.). Examining lives 
in context: perspectives on the ecology of human development. Washington, DC: 

American Psychological Association, 1995. p. 619-647.  
 

 
BRONFENBRENNER, U.; MORRIS, P. A. The ecology of developmental processes. 
In: GOMES-PEDRO, J. (Org.). Stress e violência na criança e no jovem. Lisboa: 
Universidade de Lisboa, 1999. p. 21-95. 
 
 
BRONFENBRENNER, U. Ecological systems theory. Annals of Child  
Development. Greenwich, CT, JAI Press, n. 6, p. 187-249, 1989.  

 
 
BRONFENBRENNER, U. Developmental ecology through space and time: a future 
perspective. In: MOEN, P.; ELDER JR, G. H.; LUSCHER, K. (Eds.). Examining lives 
in context: perspectives on the ecology of human development. Washington, DC: 
American Psychological Association, 1995. p. 619-647.  
 
 
BRONFENBRENNER, U.; MORRIS, P. A. The ecology of developmental processes. 
In: GOMES-PEDRO, J. (Org.). Stress e violência na criança e no jovem. Lisboa: 

Universidade de Lisboa, 1999. p. 21-95.  
 



 65 

 
CAETANO, L. M. Relação escola e família: uma proposta de parceria. In: Dialógica 
– Revista acadêmica dos Cursos de Pedagogia e Comunicação Social da FAM – 
Faculdade de Americana, Americana- SP, ano 1, n. 1, p.51-60, jul./dez. 2004.   
 
 
CAETANO, L. M. Concepções educativas de pais e professores sobre o respeito: o 
sentimento de obrigação moral. In: CAETANO, L. M. (org). A escola 
contemporânea e os novos desafios aos educadores. São Paulo: Paulinas, 2012, 

p.13 – 42. 
 
 
CHARLOT, B. A construção social da noção de fracasso escolar: do objeto 
sociomidiático ao objeto de pesquisa. In: ARROYO, M.; ABRAMOWICZ, A. (Orgs.). 
A reconfiguração da escola: entre a negação e a afirmação de direitos. 

Campinas: Papirus, 2009.  
 
 
CECCONELLO, A. M.; KOLLER, S. H. Competência social e empatia: um estudo 
sobre resiliencia com crianças em situação de pobreza. In: Estudos de Psicologia. 
2000, 5 (1), p. 71-93. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/epsic/v5n1/a05v05n1.pdf. Acesso em 21 mar.2014. 
 
 
CECCONELLO, A. M. Resiliência e vulnerabilidade em famílias em situação de 
risco. 2003. 320f. Tese (Doutorado em psicologia) - Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Disponível em:     
http://www.msmidia.com/ceprua/artigos/alessandra_tese.pdf.  
Acesso em 15 jun. 2014. 
 
 
CIASCA,C;MOURA RIBEIRO, M.V.L.Distúrbios e dificuldades de aprendizagem: 
uma questão de nomenclatura. In: Integração: Ministério da Educação e do 
Desporto. Secretaria de Educação Especial, ano 7. s/d. 
 
 
CODDINGTON, R. D. (1972b). The significance of life events as etiologic factors 
in the diseases of children - II: A study of normal population. Journal of 
Psychosomatic Research, 16, 205-213. 
 
 
CYRULNIK, B. Resiliência. Lisboa: Instituto Piaget, 2001. 
 
 
DE ANTONI, C., & KOLLER, S. H. (2001). O psicólogo ecológico no contexto 
institucional: Uma experiência com meninas vítimas de violência. Revista 
Psicologia: Ciência e Profissão, 21(1), 14-29. 
 
 

http://www.scielo.br/pdf/epsic/v5n1/a05v05n1.pdf.%20Acesso%20em%2021%20mar.2014
http://www.msmidia.com/ceprua/artigos/alessandra_tese.pdf


 66 

FAJARDO, I. N.; MINAYO, M. C. S.; MOREIRA, C.O.F. Educação escolar e 
resiliência: política de educação e a prática docente em meios adversos. In: Ensaio: 
aval. Pol. Públ. Educ., Rio de Janeiro, v.18, n. 69, p. 761-774, out./dez. 2010. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v18n69/v18n69a06.pdf.  Acesso em: 
25 mar. 2013. 
 
FERREIRA, A. B. H. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa (2a ed.). Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 
 
 
FERREIRA, A. B. H. Novo dicionário da língua portuguesa. 2. ed. rev. e aum. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira, 1998. 
 
 
GARMEZY, N. & MASTEN, A. (1994). Chonic Adversities. Em M. Rutter, E. Taylor, 

& L. Herson (Orgs.). Child and Adolescent Psychiatry (pp. 191-207). Oxford: 
Blackwell Scientific.  
 
 
GARMEZY, N. Reflections and commentary on risk, resilience and development. In: 
Haggerty, R.J.; Sherrod, L.R; Garmezy & M. Rutter (Orgs.). Stress, risk and 
resilience in children and adolecents: processes, mechanisms and 
interventions. Cambridge: Cambridge University Press.1996. 

 
 

GOLDBERG, L. G., Yunes, Maria Angela Mattar and Freitas, José Vicente de O 

desenho infantil na ótica da ecologia do desenvolvimento humano. Psicol. 

estud., Abr 2005, vol.10, no.1, p.97-106.  

 
 
LUGLI, Rosário Genta; GUALTIERE, Regina C. E. A escola e o fracasso escolar. 
São Paulo: Cortez, 2012. .- ( Coleção educação & saúde ; v.6) 
 
 
LUTHAR, S. S. & ZIGLER, E . Vulnerability and competence: A review of 
reaserch on resilience in childhood. American Orthopsychiatric Association, v. 61, 

n.1,p. 6-23. 1991. 
 
 
LUTHAR, S. S. & CUSHING, G. (1999). Measurement issues in the empirical study 
of resilience: An overview. Em M. D. Glantz & J. L. Johnson (Orgs.). Resilience and 
development: Positive life adaptations (pp. 129-160). New York: Plenum Press. 

 
 
MARTINEAU, S. (1999) Rewriting resilience: a critical discourse analysis of 
childhood resilience and the politics of teaching resilience to “kids at risk”. 
Tese de Doutorado Inédita. University of British Columbia, Vancouver, Canadá. 
 
 

http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v18n69/v18n69a06.pdf


 67 

MASTEN, A. & GARMEZY, N. (1985). Risk, vulnerability and protective factors in 
Developmental Psychopathology. Em B. B. Lahey & A. E. Kazdin (Orgs.), 
Advances in clinical child psychology (pp. 1-52). New York: Plenum. 
 
MELILLO, A.; OJEDA, E. N. S. Resiliência: descobrindo as próprias fortalezas. 

Porto Alegre: Artmed, 2005.  
 
 
MORAIS, N. A. de. Trajetórias de vida de crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social: entre o risco e a proteção. 2009. 241 f. Tese (Doutorado 
em Psicologia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2009. 
Disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16660/000704367.pdf?sequence=1
Acesso em: 15 mar. 2014. 
 
 
OLIVEIRA, F. N. de; MACEDO, L. Resiliência e insucesso escolar: uma reflexão 
sobre as salas de apoio à aprendizagem. Revista Estudos e Pesquisas em 
Psicologia, Rio de Janeiro, vol11, n.3, pp.983-1004, 2011. Disponível em: 

http://www.revispsi.uerj.br/v11n3/artigos/pdf/v11n3a15.pdf. Acesso em: 15 abr. 2013. 
 
 
PAPALIA, D. E.; OLDS, S. W.; FELDMAN, R. D. Desenvolvimento humano (8ª 

ed.). Porto Alegre: Artmed, 2006.  
 
 
PATTO, M. H. S. A Produção do Fracasso Escolar. São Paulo, T. A. Queiroz 

Editor, 1996, 4ª ed.   
 
 
PATTO, M. H. S. A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e 
rebeldia. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1999.  
 
 
PARANÁ. Secretaria do Estado de Educação. Resolução n. 371/2008. Diário Oficial 

do Paraná, Curitiba, 2008b. Disponível em: <http://www.dioe.pr.gov.br>. Acesso em: 
14 jun. 2013.  
 
  
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Instrução nº 007/2011 - 
SUED/SEED. Assunto: critérios para a abertura da demanda de horas-aula, do 

suprimento e das atribuições dos profissionais das Salas de Apoio à Aprendizagem 
do Ensino Fundamental, da Rede Pública Estadual. 4 jul. 2011. Disponível em: 
<http://www.diaadia.pr.gov.br/deb/arquivos/File/salas_de_apoio/instrucões/instrucao
022.pdf>. Acesso em: 9 fev. 2013.  
 
 
PALUDO, S.; KOLLER, S. H. Resiliência na rua: um estudo de caso. Psicologia: 
teoria e pesquisa. Maio/ago, 2005, vol. 21, n. 2, p.187-195. Disponível em: 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16660/000704367.pdf?sequence=1
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16660/000704367.pdf?sequence=1


 68 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/20040/000499916.pdf?sequence=1
. Acesso em: 29 mar. 2013.  
 
 
POLETTO, M.; KOLLER, S. H. Contextos ecológicos: promotores de resiliência, 
fatores de risco e de proteção.  In: Estudos de Psicologia, Campinas, jul/set, p. 
405-416, 2008. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/estpsi/v25n3/a09v25n3.pdf. 
Acesso em: 18 fev. 2013. 
 
 
POLETTO, M.; KOLLER, S. H. Resiliência: uma perspectiva conceitual e histórica. 
In: DELL ‘ AGLIO, D. D.; KOLLER, S. H.; YUNES, M. A. M.(orgs). Resiliência e 
Psicologia Positiva: interfaces do risco à proteção. São Paulo: Casa do Psicólogo, 

2006, p. 19 a 44. 
 
 
POLETTO, M.; KOLLER, S. H. Resiliência: uma perspectiva conceitual e histórica. 
In: DELL’AGLIO, D. D.; KOLLER, S. H.; YUNES, M. A. M. (Orgs.). Resiliência e 
psicologia positiva: interfaces do risco à proteção. São Paulo: Casa do Psicólogo, 

2006, p. 19-44.  
 
 
 

ROSSETTI-FERREIRA, M. C. Olhando a pessoa e seus outros, de perto e de longe, 
no antes, aqui e depois. In: COLINVAUX, D,; LEITE, L. B.; DELL’AGLIO, D. D. 
(orgs). Psicologia do Desenvolvimento: reflexões e práticas atuais. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2006, p. 19-59. 
 
 
RUTTER, M. Resilience in the face of adversity: protective factors and 
resistance to psychiatric disorder. British Journal of Psychiatry, v. 147, p. 598-611, 

1985.  
 
 
RUTTER, M. Psychosocial resilience and protective mechanisms. American 

Journal of Orthopsychiatry, v. 57, n. 3, p. 316-331, 1987.  
 
 
RUTTER, M. Resilience: some conceptual considerations. Journal of Adolescent 

Health, New York, v. 14, p. 626-631, 1993. 
 
 
TAVARES, J. A resiliência na sociedade emergente. In: TAVARES, J. (org). 
Resiliência e Educação. 3.ed. São Paulo: Cortez, 2002, p.43-75. 
 
TROMBETA, L. H. & GUZZO, R. S. L. (2002). Enfrentando o cotidiano adverso: 
estudo sobre resiliência em adolescentes. Campinas: Alínea. 
 
 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/20040/000499916.pdf?sequence=1
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/20040/000499916.pdf?sequence=1
http://www.scielo.br/pdf/estpsi/v25n3/a09v25n3.pdf


 69 

YUNES, M.A.M. Psicologia positiva e resiliência: o foco no indivíduo e na 
família. Psicologia em Estudo, Maringá, v.8, p.75-84, 2003.  
 
 
YUNES, M.A.M & SZYMANSKY, H. (2001). Resiliência: Noção, conceitos afins e 
considerações críticas. In J.Tavares (Org), Resiliência e educação (PP. 13-42). 
São Paulo: Cortez. 
 
 
YUNES, M. A. M. Psicologia positiva e resiliência: o foco no indivíduo 
e na família, Maringá, v.8, 2003. Disponível em: 

74<http://www.scielo.br/pdf/pe/v8nspe/v8nesa10.pdf>. Acesso em: 18 ago. 
2014. 
 
 
YUNES, M. A. M.; SZYMANSKY, H. Resiliência: noção, conceitos afins e 
considerações críticas. In: TAVARES, J. (Org.). Resiliência e educação. São Paulo: 

Cortez, 2001. p. 13-42.  
 
 
YUNES, M. A. M.; SZYMANSKY, H.Inserção ecológica na comunidade: uma 
proposta metodológica para o estudo de famílias em situação de risco. Psicologia: 
Reflexão e Crítica, Porto Alegre, v.16, n.3, 2003. Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010279722003000300010&
lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 21 jul. 2014. 
 
 
YUNES, M. A. M. Os discursos sobre a questão da resiliência: expressões e  
conseqüências para a promoção do desenvolvimento saudável. In: COLINVAUX, D.;  
LEITE, L. B.; DELL'AGLIO, D. D. (Orgs.). Psicologia do desenvolvimento: teorias,  
pesquisas e aplicações. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2006. p. 225-246. 

 
 
WERNER, E. E. & SMITH, R. S. (1982). Vulnerable but invinceble: A longitudinal 
study of resilient children and youth. New York: McGraw Hill. 
 
 
 

REFERÊNCIAS ESTUDOS 
 
 
AMPARO, D.M. et al. Adolescentes e jovens em situação de risco psicossocial: 
redes de apoio social e fatores pessoais de proteção. Estudos de Psicologia, 

São Paulo, v.23, n.2, p.165-174, 2008. 
 
 
BARBOSA, G.S. Resiliência em professores do ensino fundamental de 5ª a 8ª 
série: validação e aplicação do: questionário do indíce de resiliência: adultos – 
Reivich- Shatté. 2006. Tese (Doutorado em Educação) - Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo. 



 70 

 
 
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. 
 
 
BELMONT, E.M.L. A resiliência no processo de Formação Continuada dos 
professores de Ciências Naturais. 2009. Dissertação (Mestrado Educação) - 

Universidade do Estado de Amazonas, Amazonas. 
 
 

BHERING, Eliana and De Nez, Tatiane Bombardelli Envolvimento de pais em 

creche: possibilidades e dificuldades de parceria. Psic.: Teor. e Pesq., Abr 2002, 

vol.18, no.1, p.63-73.  

 

 
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. 
 
 
BORGES JUNIOR, J.F. Resiliência e sucesso escolar: um estudo de caso com 
afrodescendente no ensino público. 2009. Dissertação (Mestrado Educação) - 
Centro Universitário Moura Lacerda, São Paulo. 
 
 
CAMARGO, L. S. dos. Concepções de adolescentes sobre a escola: do risco à 

proteção. 2009. 161f Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho, Presidente Prudente, 2009. Disponível em: 
http://www4.fct.unesp.br/pos/educacao/teses/2009/LUCIENECAMARGO.pdf. Acesso 
em 03 mai. 2014. 
 
 
CARVALHO, F. A. (2003). O mal-estar docente: Das chamas devastadoras (burnout) 
às flamas da esperança-ação (resiliência) [On-line]. Dissertação de Mestrado não 
publicada, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, Brasil. 
 
 
CHAVES, Priscila Freitas. Famílias de catadores de resíduos sólidos urbanos na 
perspectiva da educação ambiental: condições de risco e processos de resiliência. 
2011, 100 f.  Dissertação (Mestrado em Educação Ambiental) – Universidade  
Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande, 2011. Disponível em: 
http://www.argo.furg.br/bdtd/tde_arquivos/5/TDE-2011-08-10T091101Z-
298/Publico/Dissertacao%20Pri.pdf. Acesso em: 24 abr. 2014. 
 
 
CHAVES, A. L. G. L. Resiliência e formação humana em professores do Ensino 
Fundamental I da rede pública municipal – em busca da integralidade. 2010. 232 

http://www4.fct.unesp.br/pos/educacao/teses/2009/LUCIENECAMARGO.pdf
http://www.argo.furg.br/bdtd/tde_arquivos/5/TDE-2011-08-10T091101Z-298/Publico/Dissertacao%20Pri.pdf
http://www.argo.furg.br/bdtd/tde_arquivos/5/TDE-2011-08-10T091101Z-298/Publico/Dissertacao%20Pri.pdf


 71 

f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
2010. 
 
 
DECHANDT, V.S. O processo de construção dos vínculos afetivos e de 
resiliência em crianças abrigadas: um aspecto da educação não formal. 2006. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, 
Ponta Grossa. 
 
 
DELL’AGLIO, D. D. & HUTZ, C. D. (2004). Depressão e desempenho escolar em 
crianças e adolescentes institucionalizados. Psicologia: Reflexão e Crítica, 17(3), 
351-357. 
 
FAJARDO, I. N.; MINAYO, M. C. S.; MOREIRA, C.O.F. Educação escolar e 
resiliência: política de educação e a prática docente em meios adversos. In: Ensaio: 
aval. Pol. Públ. Educ., Rio de Janeiro, v.18, n. 69, p. 761-774, out./dez. 2010. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v18n69/v18n69a06.pdf.  Acesso em: 
15 fev. 2013. 
 
 
FERREIRA, S. B. Percepções de jovens usuários e não usuários de drogas 
sobre a escola e a família. 2010. 116 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Universidade Católica de Brasília, Brasília. 2010. 
 
 
FONTES, Rita de Cássia da Costa and Brandão, Maria Regina Ferreira A 
resiliência no âmbito esportivo: uma perspectiva bioecológica do 
desenvolvimento humano.Motriz: rev. educ. fis., Mar 2013, vol.19, no.1, p.151-159. 

ISSN 1980-6574 
 
 
GARCIA, S.C. Risco e resiliência em escolares: um estudo comparativo com 

múltiplos instrumentos. 2008. Tese (Doutorado Educação) - Universidade de São 
Carlos, São Carlos. 
 
 
GOLDBERG, L. G., Yunes, Maria Angela Mattar and Freitas, José Vicente de O 
desenho infantil na ótica da ecologia do desenvolvimento humano. Psicol. 

estud., Abr 2005, vol.10, no.1, p.97-106.  
 
 
GOMES, V. Três formas de ser resiliente: (dês) velando resiliência no espaço 

escolar. 2004. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do 
Espírito Santo, Espírito Santo. 
 
 
KUHNEN, Ariane et al . A linguagem do espaço físico na educação infantil. 
Barbaroi, Santa Cruz do Sul , n. 35, dez. 2011 . Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v18n69/v18n69a06.pdf


 72 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010465782011000200
008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 15 abr. 2013. 
 
 
LEITE, R.C.N. Da relação educação/ resiliência: o projeto Mestre Pastinha. 2004. 

Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal da Bahia, Bahia. 
 
 
LIMA. B. L. LISBOA, C. 2010. "Estratégias de Coping para Lidar com o Processo 
de Bullying: Um Estudo Qualitativo". Interamerican Journal of Psychology, num. Sin 
mes, pp. 321-331.  
 
MAIA, M. E. de O. M. Vulnerabilidade e resiliência diante da violência escolar. 

2009. 201 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade de Brasília, 
Brasília. 2009. 
 
 
MARTINS JR., G. Saberes de professores de sucesso do ensino fundamental 
em território rural resiliente – Norte de Minas Gerais. 2009. 285 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 
2009. 
 
 
MASSIGNANI, Lucila Rosa Matte et al. Dramatização de histórias infantis e a 
compreensão de leitura por crianças institucionalizadas. Psic.: Teor. e Pesq., 

Jun 2012, vol.28, no.2, p.161-170.  
 
 
 
MAYER, L.R; KOLLER, S.H. Percepção de controle sobre o desempenho acadêmico 
de crianças em situação de pobreza. Psicologia Escolar e Educacional, v.4, n.1, 

p.283, 2000. 
 
 
MILANI, R. G.; LOUREIRO, S. R. Crianças em risco psicossocial associado à 
violência doméstica: o desempenho escolar e o autoconceito como condições 
de proteção. Estudos de Psicologia, v. 14, n. 3, p. 191-198, 2009. 

 
 
MOURA, M. R. L. Reformas educacionais, protagonismo juvenil e Grêmio 
Estudantil: a produção do indivíduo resiliente. 2008. 155 f. Dissertação (Mestrado 

em Educação) – Universidade de Sorocaba, Sorocaba. 2008. 
 
OLIVEIRA, F.N. MACEDO, L. Resiliência e insucesso escolar: uma reflexão sobre as 
salas de apoio à aprendizagem. Revista Estudos e Pesquisas em Psicologia, Rio 

de Janeiro, vol11, n.3, pp.983-1004, 2011. Disponível em: 
http://www.revispsi.uerj.br/v11n3/artigos/pdf/v11n3a15.pdf. Acesso em: 15 ago. 
2011. 
 
 



 73 

PELTZ, L.; MORAES, M.G.; CARLOTTO, M.S. Resiliência em estudantes do ensino 
médio. Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e 
Educacional. São Paulo, v.14, n.1, p.87-94, jan./jun., 2010. 

 
 
PEREIRA, F. A. Ludicidade e resiliência: como professores de educação infantil 
lidam com o prazer e o sofrimento no contexto educativo. 2010. 278 f. Dissertação 
(Mestrado em Educação) – Universidade Federal da Bahia, Salvador. 2010. 
 
 
PESSOA, A. S. G. O papel da escola na vida de adolescentes vítimas de 
violência sexual: risco e proteção.  2011, 122 f. Dissertação (Mestrado em 
Educação) - Faculdade de Ciências e Tecnologia – UNESP, Presidente Prudente, 
2011. Disponível em: 
http://www4.fct.unesp.br/pos/educacao/teses/2011/diss_alex.pdf. Acesso em 03 mai. 
2013. 
 
 
PICADO, J.R. Fatores de risco e de proteção: um estudo de acompanhamento em 

pré- escolares com comportamentos agressivos. 2006. Dissertação (Mestrado 
Educação) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos.  
 
 
PIZARRO, M.A.R.P. AIDS, resiliência e escola. 2006. Dissertação (Mestrado em 
Educação) - Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, 
Rio Grande do Sul, Santo Ângelo. 2006. 
 
 
RACHMAN, V.C.B. Resiliência: O emprego desse conceito nas áreas de Educação 

e Psicologia da Educação no Brasil (2002 a 2007). 2008. Dissertação (Mestrado em 
Educação) - Pontifícia Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
 
REBEIRO, G. B. de F. Fatores protetivos em alunos do 6º ano do ensino 
fundamental no jogo de regras Rummikub. 2012. 121 f. Dissertação (Mestrado 

em Educação) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina. 2012. 
 

 
SANTOS, P.L. Riscos, recursos e fatores de proteção associados ao baixo e 
alto rendimento acadêmico: um estudo comparativo. 2001. Tese (Doutorado 
Educação) - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 
 
 
SEABRA-SANTOS, Maria João and Gaspar, Maria Filomena Fonseca. Pais, 
educadores e testes: estão de acordo na avaliação de aptidões de crianças 
pré-escolares?. Psicol. Reflex. Crit., 2012, vol.25, no.2, p.203-211.  
 
VALLE, L.E.L.R. Desenvolvimento sócio-emocional da criança na educação 
infantil: uma perspectiva preventiva. 2001. Dissertação (Mestrado em Educação) - 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas.  

http://www4.fct.unesp.br/pos/educacao/teses/2011/diss_alex.pdf


 74 

 
 
VENDRÚSCULO, L. M.; MATSUKURA, T. M. Desempenho escolar satisfatório de 
crianças de diferentes realidades sócio- econômicas: identificando fatores protetivos. 
Cad. Ter. Ocup. UFSCar, v. 15, n. 1, p. 31-41. 2007. 

 
 
YUNES, M.A.M. Psicologia positiva e resiliência: o foco no indivíduo e na família. 
Psicologia em Estudo, Maringá, v.8, p.75-84, 2003. 


