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A RESILIÊNCIA COMO PROCESSO:

UMA REVISÃO DA LITERATURA RECENTE*

Francisca Infante

INTRODUÇÃO

O começo do novo século proporcionou a oportunidade para refletir sobre
os eventos científicos que influíram em nosso conhecimento e sobre os desafios
e oportunidades que permitirão melhor entendimento de todas as pessoas
(Cicchetti e Sroufe, 2000). Na área do desenvolvimento humano, a ênfase dessas
reflexões está na importância de promover o potencial de todos, em vez de
destacar somente o evento danoso. Nesse contexto, o conceito de resiliência
adquiriu especial importância. A resiliência (mais estudada na infância) tenta
entender como crianças, adolescentes e adultos são capazes de sobreviver e
superar adversidades, apesar de viverem, em condições de pobreza, violência
intrafamiliar, doença mental dos pais ou apesar das conseqüências de uma
catástrofe natural, entre outras (Luthar e outros, 2000). Na área de intervenção
psicossocial, a resiliência tenta promover processos que envolvam o indivíduo
e seu ambiente social, ajudando-o a superar a adversidade (e o risco), adaptar-
se à sociedade e ter melhor qualidade de vida.

O enfoque da resiliência surge a partir dos esforços para entender as cau-
sas e a evolução da psicopatologia. Esses estudos demonstraram que existia
um grupo de crianças que não desenvolvia problemas psicológicos ou de adap-
tação social, apesar das predições dos pesquisadores (Masten, 1999 e 2001;
Grotberg, 1999a). O primeiro passo foi assumir que essas crianças se adapta-

* Parte deste capítulo foi preparada para a Fundação Bernard van Leer.
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vam positivamente porque eram “invulneráveis” (Koupernik, A., em Rutter,
1991), ou seja, podiam “resistir” ao estresse e à adversidade. Postular a resi-
liência como conceito no lugar da “invulnerabilidade” se deve ao fato de a resiliên-
cia implicar que o indivíduo é afetado pelo estresse ou pela adversidade e é
capaz de superá-lo e sair fortalecido; além disso, a resiliência implica um pro-
cesso que pode ser desenvolvido e promovido, enquanto a invulnerabilidade é
um traço intrínseco do indivíduo (Rutter, 1991). Junto com o conceito de resi-
liência, surgiu uma primeira geração de pesquisadores, cujo interesse era des-
cobrir os fatores protetores que estão na base dessa adaptação positiva em
crianças que vivem em condições de adversidade (Kaplan, 1999). Uma segunda
geração de pesquisadores expandiu o tema da resiliência em dois aspectos: a
noção de processo, que implica a dinâmica entre fatores de risco e de resiliên-
cia, que permite ao indivíduo superar a adversidade, e a busca de modelos
para promover resiliência de forma efetiva em termos de programas sociais.

Este trabalho oferece uma revisão bibliográfica da segunda geração de
pesquisadores, com o objetivo de definir onde se localiza o conceito, hoje, e
quais são os desafios que continuam pendentes, tanto em resiliência quanto no
desenvolvimento humano.

DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DO CONCEITO DE RESILIÊNCIA

Um dos primeiros elementos que aparecem na literatura desses últimos
anos é o acordo explícito, entre os especialistas em resiliência, de que existem
duas gerações de pesquisadores (Masten, 1999; Luthar e outros, 2000; Luthar e
Cushing, 1999; Kaplan, 1999). A primeira, nos anos 1970, se pergunta: “Entre as
crianças que vivem em risco social, o que distingue os que se adaptam positiva-
mente dos que não se adaptam à sociedade?” (Luthar, 1993, em Kaplan, 1999).
Esse tipo de pesquisa procura identificar os fatores de risco e de resiliência que
influem no desenvolvimento de crianças que se adaptam positivamente, apesar
de viverem em condições de adversidade. Um marco nessa primeira geração é o
estudo longitudinal de Emmy Werner e Ruth Smith (1992) em Kauai, Havaí.
Foram estudadas 505 pessoas, durante 32 anos, do período pré-natal, em 1955,
até a vida adulta. O estudo consistiu em identificar, em um grupo de indivíduos
que viviam em condições de adversidade similares, os fatores que diferenciavam
os que se adaptavam positivamente à sociedade daqueles que assumiam condu-
tas de risco. No desenvolvimento histórico dessa primeira geração, começa-se a
ampliar o foco de pesquisa, que se desloca de um interesse em qualidades pesso-
ais, que permitiriam superar a adversidade (como a auto-estima e autonomia)
para um interesse maior em estudar os fatores externos ao indivíduo (nível
socioeconômico, estrutura familiar, presença de um adulto próximo). A maioria
dos pesquisadores dessa geração se identificou com o modelo triádico de resi-
liência, que consiste em organizar os fatores resilientes e de risco em três grupos:
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os atributos individuais, os aspectos da família e as características dos ambientes
sociais a que as pessoas pertencem.

A segunda geração de pesquisadores, que começou a publicar nos anos
1990, se pergunta: “Quais são os processos associados a uma adaptação positi-
va, já que a pessoa viveu ou vive em condições de adversidade?” O foco de
pesquisa desta segunda geração retoma o interesse da primeira em inferir que
fatores estão presentes nos indivíduos com alto risco social, que se adaptam
positivamente à sociedade, ao que agregam o estudo da dinâmica entre fatores
que estão na base da adaptação resiliente. Dos pesquisadores pioneiros na
noção dinâmica de resiliência, Michael Rutter (1991) propôs o conceito de
mecanismos protetores e Edith Grotberg (1993) formulou o conceito que, como
veremos, dá base ao Projeto Internacional de Resiliência (PIR).

Michael Rutter (1991, em Infante, 1997, p. 10) entende resiliência:

Como uma resposta global em que estão em jogo os mecanismos de proteção,
entendendo por estes não a valência contrária aos fatores de risco, mas aquela
dinâmica que permite ao indivíduo sair fortalecido da adversidade, em cada situ-
ação específica, respeitando as características pessoais.

Edith Grotberg foi pioneira na noção dinâmica da resiliência, já que em
seu estudo PIR define que esta requer a interação de fatores resilientes advindos
de três diferentes níveis: suporte social (eu tenho), habilidades (eu posso) e
força interna (eu sou e eu estou). Dessa forma, apesar de organizar os fatores
de resiliência num modelo triádico, incorpora como elemento essencial a dinâ-
mica e a interação entre esses fatores.

Autores mais recentes dessa segunda geração são Luthar e Cushing
(1999), Masten (1999), Kaplan (1999) e Benard (1999), que entendem
resiliência como um processo dinâmico em que as influências do ambiente e
do indivíduo interatuam em uma relação recíproca, que permite à pessoa se
adaptar, apesar da adversidade. A maioria dos pesquisadores, pertencentes a
essa geração, simpatiza com o modelo ecológico-transacional de resiliência,
que tem suas bases no modelo ecológico de Bronfenbrenner (1981). A pers-
pectiva que norteia o modelo ecológico-transacional de resiliência consiste
em o indivíduo estar imerso em uma ecologia determinada por diferentes
níveis, que interatuam entre si, exercendo uma influência direta em seu de-
senvolvimento humano. Os níveis que formam o marco ecológico são: o indi-
vidual, o familiar, o comunitário (vinculado aos serviços sociais), e o cultural
(vinculado aos valores sociais). Ao decifrar esses processos dinâmicos de
interação entre os diferentes níveis do modelo ecológico, poder-se-á enten-
der melhor o processo imerso na resiliência. Conseqüentemente, o desafio
dessa geração de pesquisadores é a identificação dos processos da base da
adaptação resiliente, que permitirá avançar na teoria e na pesquisa, além de
posibilitar a criação de estratégias programáticas dirigidas a promover resi-
liência e qualidade de vida.
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O CONCEITO DE RESILIÊNCIA

Ao longo da história do conceito de resiliência houve várias definições.
Entre elas, a que melhor representa a segunda geração de pesquisadores é a
adotada por Luthar e outros (2000), que definem resiliência como “um proces-
so dinâmico que tem como resultado a adaptação positiva em contextos de
grande adversidade” (p. 543). Essa definição, como outras características des-
sa segunda geração, distingue três componentes essenciais que devem estar
presentes no conceito de resiliência:

1. a noção de adversidade, trauma, risco ou ameaça ao desenvolvimen-
to humano;

2. a adaptação positiva ou superação da adversidade;
3. o processo que considera a dinâmica entre mecanismos emocionais,

cognitivos e socioculturais que influem no desenvolvimento humano.

Ao definir cada um desses componentes do conceito, é possível criar um
modelo para pesquisas e elaboração de programas de promoção de resiliência.
A seguir, no Quadro 1.1, apresentamos um estudo de caso que servirá para
exemplificar os diferentes aspectos do conceito de resiliência, e as definições
de cada um desses componentes.

QUADRO 1.1

O projeto Kusisqa Wawa é um processo piloto, orientado para a prevenção dos

efeitos negativos do maltrato em crianças menores de 6 anos que vivem na área rural

andina do Peru. O plano de trabalho de Kusisqa Wawa é considerado inovador, pois

trabalha com um enfoque de resiliência que promove a auto-estima, a criatividade, o

humor e a autonomia das crianças, além de trabalhar com a família, a comunidade e

as organizações sociais. O projeto Kusisqa Wawa é uma iniciativa da Secretária Técnica

de Assuntos Indígenas do Ministério de Promoção da Mulher e do Desenvolvimento

Humano, com o apoio da Fundação Bernard van Leer (Kusisqa Wawa, 1998, 1999).

Adversidade

A definição do conceito de resiliência requer que o indivíduo obtenha
uma adaptação positiva, apesar de estar, ou haver estado, exposto a uma situa-
ção de adversidade (Kaplan, 1999). O termo “adversidade” (também usado
como sinônimo de risco) pode designar uma constelação de muitos fatores de
risco (como viver na pobreza) ou uma situação de vida específica (a morte de
um familiar).
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A adversidade pode ser definida objetivamente por meio de instrumentos
de medição ou, subjetivamente, pela percepção de cada indivíduo (Luthar,
Cicchetti e Becker, 2000; Luthar e Cushing, 1999; Kaplan, 1999).

Em resumo, para identificar resiliência e criar pesquisas e programas de
promoção, sugere-se que a definição de adversidade especifique a natureza do
risco, se é subjetivo ou objetivo, e a ligação existente entre adversidade e adap-
tação positiva.

QUADRO 1.2

O programa de Kusisqa Wawa definiu que as fontes de adversidade que afetam as

crianças são a situação de pobreza em que vivem, o estresse pós-traumático, produzi-

do pela guerra política dos anos 1980 e a falta de acesso a serviços como saúde,

transporte e água potável. De acordo com o modelo de resiliência do programa, essas

variáveis de adversidade, especialmente a guerra, se relacionam com o maltrato infan-

til de duas formas:

1. geraram a aceitação da violência como estratégia para resolver conflitos so-

ciais e familiares;

2. a violência política produziu a dissolução de redes de apoio e espaços da

comunidade, o que facilitou a não percepção do maltrato infantil (Kusisqa

Wawa, 1997).

Ao considerar a resiliência como processo, não basta mencionar as fontes de ad-

versidade, mas é necessário especificar, por meio de modelos teóricos, ou de pesqui-

sas empíricas, como essas variáveis interatuam e se relacionam com o que se define

como risco social e como adaptação positiva.

Adaptação positiva

A adaptação positiva permite identificar se houve um processo de resi-
liência. A adaptação pode ser considerada positiva quando o indivíduo alcan-
çou expectativas sociais associadas a uma etapa de desenvolvimento, ou quan-
do não houve sinais de desajuste. Em ambos os casos, se a adaptação positiva
ocorre, apesar da exposição à adversidade, considera-se uma adaptação
resiliente.

Ao nos referirmos à adaptação resiliente, é importante considerar três
aspectos essenciais: a) a conotação ideológica associada à adaptação positiva;
b) a heterogeneidade nas diferentes áreas do desenvolvimento humano; e c) a
variabilidade ontogenética.
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a) A conotação ideológica associada à adaptação positiva. Para Masten
(1994), resiliência implica uma avaliação qualitativa do funcionamen-
to do indivíduo, baseada em expectativas de um conceito de desenvol-
vimento normal, que varia conforme cada cultura. Os parâmetros de
avaliação do que se considera “apropriado” para cada etapa de desen-
volvimento provêm da literatura produzida em sociedades desenvolvi-
das, que, generosamente, estudaram homens anglo-saxões de classe
média (Rigsby, 1994). Nessa mesma linha de discussão, Luthar (1999)
aborda o desafio de desenvolver futuras pesquisas que definam mode-
los conceituais de desenvolvimento normal, em contextos de pobreza
e, dessa forma, de criar espaço para a interpretação do conceito de
“desenvolvimento normal” e resiliência, em função de cada contexto.

b) A heterogeneidade nas diferentes áreas do desenvolvimento humano re-
mete à impossibilidade de esperar uma adaptação resiliente por igual
em todas as áreas de desenvolvimento (incluindo as áreas cognitivas,
de conduta, social e emocional (Luthar, Cicchetti, Becker, 2000). A
uniformidade no desenvolvimento humano, a sua capacidade de adap-
tação positiva nos diferentes aspectos, não ocorre nem mesmo nos ca-
sos considerados de desenvolvimento “normal”. Nesse sentido, uma
conseqüência comum do princípio da uniformidade é entender resi-
liência como antídoto para criar “supercrianças”, praticamente perfei-
tas, em cada área do desenvolvimento, apesar de viverem em situação
de adversidade. Esse modelo de “supercriança” concebe o indivíduo
como imune à adversidade, sem considerar seus aspectos de vulnera-
bilidade e seus próprios esforços para superar a adversidade.

c) A variabilidade ontogenética (Luthar, Cicchetti, Becker, 2000) faz refe-
rência à idéia de que resiliência é um processo que pode ser promovi-
do durante o ciclo da vida. De fato, se a adaptação resiliente na infân-
cia pode contribuir para a adaptação resiliente na adolescência (dadas
certas condições do ambiente e do indivíduo), então as intervenções
seriam mais efetivas se cobrissem o ciclo de desenvolvimento humano.
Luthar, Cicchetti e Becker (2000) afirmam que, apesar de todos os
indivíduos (resilientes ou não) mudarem ao longo do tempo, se de-
monstrou (Glantz e Sloboda, 1999, e Masten, no prelo, citado em Luthar
e outros, 2000) que crianças que vivem em situações de risco e se saem
relativamente bem, em geral, continuam tendo resultados positivos ao
longo do tempo.

Esse argumento de variabilidade ontogenética sugere que, se o ambiente,
a família e a comunidade seguem apoiando o desenvolvimento da criança e
provendo os recursos de que possa necessitar para superar a adversidade, exis-
te alta probabilidade de que o indivíduo continue se adaptando positivamente
através do tempo (Werner e Johnson, 1999). Essa estabilidade durante o de-
senvolvimento não significa que uma pessoa é resiliente, já que isso equi-
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valeria ao equívoco de considerar a resiliência um traço de personalidade ou
atributo pessoal.

“Estabilidade ao longo do desenvolvimento” significa que, se o ambiente
provê os recursos necessários para que a criança que vive em situação de ad-
versidade possa continuar se adaptando positivamente, durante as diferentes
etapas do desenvolvimento, pode-se dizer que a resiliência se manterá como
uma capacidade estável durante a vida.

QUADRO 1.3

Os objetivos (ou obtenção de uma adaptação positiva de acordo com o modelo de

resiliência como processo) de Kusisqa Wawa são:

1. promover relações intrafamiliares não-agressivas;

2. promover fatores de auto-estima, criatividade, humor e autonomia;

3. promover a perspectiva de gêneros no trato com crianças de 0 a 6 anos;

4. promover o protagonismo infantil;

5. promover a recuperação nutricional;

6. promover a saúde da criança;

7. promover redes sociais de apoio, na família e na comunidade;

8. contribuir para o desenvolvimento de políticas para a prevenção do maltrato

infantil (Kusisqa Wawa, no prelo).

Ao analisar os diferentes objetivos associados à adaptação positiva esperada, que

tendem a diminuir os efeitos negativos do maltrato infantil, é possível observar que

esses objetivos consideram uma perspectiva ecológica, já que se dirigem aos fatores

de resiliência no plano inidividual, familiar, da comunidade e das políticas públicas.

Para ser coerente com o modelo de resiliência como processo, seria necessário explicitar

como esses objetivos influem na diminuição do maltrato infantil e se são objetivos

finais ou intermediários. Ou seja, um objetivo intermediário pode ser a promoção de

relações familiares não-agressivas e isso pode afetar de forma indireta o objetivo final

de adaptação positiva, que é a diminuição dos efeitos negativos do maltrato infantil

(Luna, 2001).

Em resumo, para identificar resiliência é necessário que exista adaptação
positiva. Essa adaptação pode ser determinada pelo desenvolvimento de al-
gum aspecto do indivíduo ou pela ausência de condutas disruptivas. Em ambos
os casos, é necessário considerar que o conceito de “desenvolvimento normal”
pode particularizar cada grupo cultural, que a resiliência pode ser observada
em condutas ou áreas específicas do desenvolvimento humano e que é neces-
sário fortalecer a resiliência ao longo de todo o ciclo da vida. Isto ocorre já que
esses aspectos permitirão criar intervenções específicas para cada cultura,
centrando-se em áreas delimitadas do desenvolvimento humano e promoven-
do a resiliência durante toda a vida.
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Processo

A noção de processo permite entender a adaptação resiliente em função
da interação dinâmica entre múltiplos fatores de risco e de resiliência, os quais
podem ser familiares, bioquímicos, fisiológicos, cognitivos, afetivos, biográfi-
cos, socioeconômicos, sociais e/ou culturais. A noção de processo descarta de-
finitivamente a concepção de resiliência como um atributo pessoal e incorpora
a idéia de que a adaptação positiva não é uma tarefa apenas da criança, mas
que família, escola, comunidade e sociedade devem prover recursos para que a
criança possa se desenvolver mais plenamente.

Luthar, Cicchetti, Becker (2000) sugerem que a concepção de resiliência
como um atributo pessoal procede da ego-resiliência, que explica a adaptação
positiva do indivíduo a partir de seus recursos internos e de um caráter enérgi-
co e flexível, que lhe permitem se relacionar de forma positiva com as circunstân-
cias que o rodeiam. Como mencionam Luthar, Cicchetti, Becker (2000), as
diferenças entre entender a resiliência como um processo ou um atributo de
personalidade são duas: uma é que a ego-resiliência não se desenvolve, mas é
inerente a alguns seres humanos; a outra é que ela não requer a presença da
adversidade, um dos elementos centrais do enfoque de resiliência. É possível
sugerir que, para desenvolver um modelo de resiliência, é necessário definir
adversidade e adaptação positiva e descrever o processo de conexão entre ambas.
Ao explicitar as possíveis relações entre fatores de risco e de resiliência, é pos-
sível entender como ocorre a adaptação resiliente e aperfeiçoar os processos
que se mostrem exitosos.

METODOLOGIA DE PESQUISA EM RESILIÊNCIA

Um dos aspectos centrais que define a segunda geração de pesquisadores
em resiliência é sua busca de métodos de pesquisa que possam refletir o pro-
cesso envolvido na adaptação resiliente. De acordo com o que se revisou ante-
riormente, os métodos de pesquisa buscam definir os três conceitos que fazem
parte do modelo de resiliência, como medir a adversidade, a adaptação positi-
va e o processo de desenvolvimento que permite superar a adversidade e se
adaptar positivamente. Apresentaremos agora a descrição que Luthar e Cushing
(1999) fazem dos diferentes métodos para medir a resiliência.

Medição de adversidade

Nos estudos empíricos de resiliência, podem-se distinguir três formas de
medir a adversidade ou risco.
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QUADRO 1.4

Por exemplo, Kusisqa Wawa definiu que o processo de adaptação positiva inclui o

trabalho com os diferentes níveis do marco ecológico. No entanto, assim como a maioria

dos programas de intervenção com enfoque de resiliência, não especifica qual é a

interação entre as variáveis, quais são os objetivos intermediários, nem quais são os

objetivos finais ou de adaptação positiva esperada.

De acordo com Luthar (2001), uma possível definição de processo em Kusisqa

Wawa seria:

   

Nesta figura, se apresentam alguns dos fatores descritos por Kusisqa Wawa e logo

se especifica em qual ou quais desses fatores haverá intervenção do programa. Assim,

fica claro que a adaptação resiliente esperada é a diminuição da depressão e da ansie-

dade infantil, conseqüência direta do maltrato, por sua vez influenciado pela pobreza

e pelo estresse pós-traumático da violência política, entre outros fatores.

Este é um exemplo simples do que poderia ser um enfoque de processo e a cone-

xão explícita entre o que é considerado adversidade, adaptação negativa e resiliência.
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a) Medição de risco por meio de múltiplos fatores. Esse tipo de medição se
caracteriza por mensurar diferentes fatores em um só instrumento.
Geralmente, o instrumento é uma escala de eventos negativos de vida,
a partir da qual o indivíduo deve especificar aqueles acontecimentos
que estiveram presentes, por exemplo: separação dos pais, doença men-
tal deles, experiência de guerra, desastre natural, etc. O problema com
esse método de medição é a validade, ou seja, a coerência entre o que
o instrumento define como evento negativo e o que o indivíduo perce-
be como adversidade que afetou de forma negativa o seu desenvolvi-
mento. As escalas tampouco permitem considerar a magnitude ou a
severidade da adversidade analisada. Dessa forma, para utilizar a me-
dição de risco por meio de múltiplos fatores é necessária a validação
do instrumento em termos da associação entre o risco que mede e o
resultado esperado.

b) Situações de vida específicas. Nesse caso, a natureza do risco é deter-
minada pelo que a sociedade, os indivíduos ou os pesquisadores
consideram uma situação de vida estressante. Por exemplo, a expe-
riência de um desastre natural ou da morte de um parente. Ambas
situações demonstram afetar o indivíduo, tornando-o mais vulnerá-
vel a outros fatores de risco. Considerar situações de vida, como
eventos estressantes, para medir resiliência mostra a dificuldade de
discriminar os fatores que têm direta relação com o risco (fatores
próximais) daqueles que ficam entre o risco e o resultado esperado
(fatores distais).

c) Constelação de múltiplos riscos. Essa forma de medição reflete as
complexidades do mundo real, já que considera simultaneamente a
interação entre os fatores provenientes dos níveis social, comunitá-
rio, familiar e individual e o modo como essa interação influi no
desenvolvimento humano e na superação da adversidade. A conste-
lação de múltiplos riscos é o mapeamento das fontes de adversida-
de, a que equivale determinada quantidade de pontos. A única difi-
culdade desse sistema de medição é determinar se as adversidades
consideradas no estudo representam uma fonte real na vida das
pessoas que estão sendo estudadas. Por isso, é essencial, para essa
metodologia de medição, que se defina o que constitui adversidade
para os indivíduos do estudo sobre a base de valores e crenças da
própria comunidade.

Medição da adaptação positiva

As estratégias para medir a adaptação positiva em pesquisas sobre resi-
liência são similares às estratégias descritas para medir adversidade. Luthar e
Cushing (1999) distinguem três formas de definir a adaptação positiva:
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a) Adaptação segundo fatores múltiplos. Esse método mede a adaptação
com base na obtenção de metas, de acordo com a etapa do desenvolvi-
mento da pessoa. A denominação “fatores múltiplos” ocorre porque
são feitas perguntas a professores, pais e amigos, além da aplicação de
um teste específico para medir a conduta que determinará a adapta-
ção positiva. Em cada comunidade, o foco do que se definirá como
adaptação positiva varia, mas o importante é que esteja relacionado
com a definição de risco.

b) Ausência de desajuste. Esse tipo de medição se utiliza em pesquisa de
resiliência com pessoas em sério risco de psicopatologia. Os instru-
mentos utilizados são, geralmente, questionários clínicos para identifi-
car desordens psiquiátricas. Mesmo quando a resiliência for associada
à competência, a ênfase está na superação da adversidade e na ausên-
cia de sintomatologia. Essa forma de medição está restrita aos casos de
extremo risco, pertencentes, em geral, à área clínica.

c) Constelação de adaptação. Essa metodologia de medição da adaptação
positiva se baseia em diferentes condutas ou tipos de adaptação. Os
índices escolhidos têm relação direta com o modelo teórico, que geral-
mente se baseia em teorias do desenvolvimento. Esse método incorpora
provas e escalas, além de opiniões de outras pessoas. Por exemplo, uma
adaptação positiva na escola é medida em função da obtenção de boas
qualificações e bom comportamento em aula, além de relevar informa-
ção a partir de entrevistas com colegas e pais (Luthar e Cushing, 1999).

Medição do processo de resiliência

A medição do processo de resiliência remete à união crítica entre adversi-
dade e adaptação positiva. Na história da resiliência, esse processo é medido
de duas formas diferentes: uma, centrando-se nas variáveis específicas que
conformam o processo; outra, centrando-se no indivíduo e sua história, ao
longo de seu desenvolvimento (Luthar e Cushing, 1999; Masten, 2001). Vamos
revisar os dois modelos:

a) Modelo baseado em variáveis. Esse modelo baseia-se numa análise esta-
tística das conexões entre variáveis de risco ou adversidade, resultados
esperados e fatores protetores que possam compensar ou proteger os
efeitos de risco (Masten, 2001). Esse modelo permite reproduzir os
padrões ou interações que se mostraram exitosos na adaptação resi-
liente. Para implementar programas de promoção de resiliência, é ne-
cessário escolher um marco conceitual que possa explicar as interações
entre as diversas variáveis e definir as conexões esperadas entre situa-
ções de estresse e atributos particulares de adaptação positiva.
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b) Modelo baseado em indivíduos. Essa forma de medição compara indiví-
duos ao longo do tempo. Pergunta-se quais as diferenças entre crian-
ças resilientes e crianças não-resilientes durante sua trajetória escolar,
por exemplo. Esse enfoque pretende captar as interações dos fatores
que ocorrem naturalmente e elaborar hipóteses sobre as causas da di-
ferença no resultado da adaptação. Ao conhecer os processos que ocor-
rem naturalmente, é possível reproduzir o processo de forma artificial
para promover resiliência.

Em resumo, o modo de identificar resiliência é dado pela conexão teórica
e metodológica que se estabelece entre a situação de adversidade e a adapta-
ção positiva ou a ausência de desajuste social. Essa adaptação resiliente pode
ser medida através de um teste com um objetivo único, entrevistando professo-
res, pais ou membros da comunidade, a criança, ou através da combinação de
todos os métodos mencionados. Geralmente, a pesquisa em resiliência utiliza
teorias de desenvolvimento para definir a adaptação positiva, o que se traduz
em obtenção de determinados aspectos do desenvolvimento apesar da situa-
ção de adversidade.

VANTAGENS E DESAFIOS DE UM MODELO DE RESILIÊNCIA

Vantagens de um modelo de resiliência

As pesquisas em resiliência mudaram a forma como se percebe o ser
humano: de um modelo de risco, baseado nas necessidades e na doença, se
passou a um modelo de prevenção e promoção, baseado nas potencialidades
e recursos que o ser humano tem em si mesmo e ao seu redor. Especificamen-
te, no plano das intervenções psicossociais, o modelo de resiliência mudou a
natureza dos marcos conceituais, metas, estratégias e avaliações (Masten,
2001). Na área das metas de intervenção, estas incluem a promoção de adap-
tação positiva, ao mesmo tempo que previnem problemas específicos ou sin-
tomas. As estratégias buscam promover vantagens e aspectos positivos da
ecologia do indivíduo, além de reduzir o risco ou as fontes de estresse; pro-
curam promover processos de desenvolvimento humano, além do tratamen-
to da doença. De acordo com Masten (2001), todas essas mudanças refletem
uma transformação na conceitualização do que significa prevenção e inter-
venção. Alguns autores (Infante, 1997, 2001a) entendem que o enfoque em
resiliência é uma contribuição para a mudança de paradigma epistemológico,
já que considera o indivíduo agente de sua própria ecologia e adaptação
social. Um indivíduo que não mais apenas “carece” e “adoece”, mas que é
capaz de procurar seus próprios recursos e sair fortalecido da adversidade. O
enfoque em resiliência obriga trabalhadores da saúde e profissionais da área
social a prestarem atenção ao que Masten (2001) chama de “ordinary magic”,
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a magia cotidiana, expressão que remete à evidência de que o processo da
adaptação positiva pode ocorrer em contextos cotidianos de adversidade ex-
trema e que, mesmo assim, o indivíduo é capaz de encontrar recursos e supe-
rar a adversidade. Por último, esse enfoque possui a vantagem de considerar
que o processo de adaptação resiliente não é responsabilidade única do indi-
víduo, mas de toda a ecologia que o rodeia.

Segundo Luthar e Cicchetti (no prelo), outra vantagem de um enfoque
em resiliência é que o desenvolvimento humano fica compreendido dentro de
um contexto específico. Se cada indivíduo está imerso num marco ecológico,
então, para compreender melhor o processo de resiliência, é necessário consi-
derar seu ambiente e sua cultura, assim como as tarefas específicas correspon-
dentes a cada etapa do seu desenvolvimento. Isso significa que as definições de
adversidade e de adaptação positiva provêm mais de pesquisas empíricas do
grupo, que participará da intervenção, do que de categorias exportadas da
psicologia dominante. Por último, se consideramos a ecologia do ser humano
como a fonte de recursos e possibilidades para um desenvolvimento sadio,
então a promoção de resiliência passa a ser uma responsabilidade comparti-
lhada entre profissionais de diferentes disciplinas, distintos níveis de influên-
cia e diversas idades.

Desafios de um modelo de resiliência

A respeito dos desafios que seguem pendentes em resiliência, Luthar,
Cicchetti, Becker (2000) postulam a necessidade de serem consistentes com a
terminologia utilizada e com a sua definição. Ou seja, quando uma pesquisa
ou documento se refere à resiliência, diz respeito a um traço inerente a alguns
indivíduos, à capacidade humana que todos podem desenvolver, a uma soma
de fatores protetores que afetam o desenvolvimento do indivíduo ou o proces-
so de adaptação em situações de adversidade.

A exigência de precisão terminológica vincula-se à outra necessidade cada
vez mais iminente no campo da resiliência: a necessidade de escolher um mar-
co conceitual que explique e ajude a elucidar esse processo ou a interação dos
diferentes fatores de resiliência e de risco (Luthar, Cicchetti, Becker, 2000). A
primeira geração de pesquisadores considera a resiliência um descobrimento
“ex post”, ou seja, somente se pode catalogar uma resposta como resiliente se o
indivíduo já se adaptou positivamente. Somente nesse caso se inferem os fato-
res presentes nos indivíduos que superaram a adversidade, tentando descrevê-
los. Ao considerar a resiliência como processo passível de ser promovido, pes-
quisadores e pessoas que trabalham em intervenção necessitam de teorias que
os ajudem a elucidar quais são as dinâmicas imersas no processo de adaptação,
para que possam ser eficazes em intervenções de contexto similar.

Para ser ainda mais específicas, as teorias e pesquisas com base no concei-
to de resiliência devem se sustentar no grupo específico a que se dirige a inter-
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venção. Isso permite pesquisar e sistematizar intervenções de promoção
psicossocial e adaptação positiva com base na cultura específica em que o su-
jeito está inserido e não apenas por meio de categorias definidas pela psicolo-
gia dominante (Children in Adversity, 2000; Luthar, 1999).

O desafio de que pesquisadores, profissionais e políticos trabalhem jun-
tos, utilizando um vocabulário comum, permite aumentar a comunicação en-
tre as diferentes disciplinas e áreas que influem na promoção do desenvolvi-
mento humano (Children in Adversity, 2000). Luthar (1999) acrescenta a ne-
cessidade de pesquisa interdisciplinar que inclua os aportes de antropólogos,
sociólogos, epidemiólogos, biólogos, especialistas em genética e dos próprios
sujeitos de estudo para, assim, poder explicar o processo de resiliência de for-
ma eficaz e sustentável.

Para concluir, é possível concordar com a literatura recente em resiliên-
cia, que sugere que, mesmo sendo importante trabalhar pela promoção de
fatores resilientes específicos, é crucial avançar na pesquisa e elaboração de
teorias que expliquem como esses fatores específicos interatuam na ecologia
do indivíduo, permitindo o processo de uma adaptação resiliente. Essa ênfase
no processo dinâmico de resiliência e na sua promoção é um aporte da segun-
da geração de pesquisadores, fazem um chamado a focalizar na ecologia em
que o indivíduo se desenvolve.

Autores como Luthar e Masten nos desafiam a trabalhar de forma inter-
disciplinar, para que possamos medir e promover resiliência, já que as estraté-
gias mais eficazes serão as que promovem resiliência política, institucional,
comunitária, familiar e individualmente. Mais ainda, para poder fazê-lo de
forma eficiente, as pesquisas e os programas deveriam ser planejados segundo
um marco conceitual claro, que defina resiliência, adversidade, adaptação po-
sitiva, o processo de resiliência e a conexão entre os diferentes componentes
do modelo, sem esquecer que a definição de resiliência deveria contemplar
variações culturais que afetam o processo de adaptação positiva.

É importante entender a resiliência como um processo de superação da
adversidade, como responsabilidade social e política, já que pode ser promo-
vida com a participação de pais, pesquisadores, pessoas que trabalham na
área, implementando programas psicossociais e serviços sociais, os políticos
e a comunidade. Dessa forma, a resiliência permite nova epistemologia do
desenvolvimento humano, pois enfatiza seu potencial, é específica de cada
cultura e faz um chamado à responsabilidade coletiva. Um enfoque em resi-
liência permite a promoção da qualidade de vida seja um trabalho coletivo e
multidisciplinar.
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