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em Resiliência

Resiliência é capacidade universal que permite à pessoa, grupo ou

comunidade prevenir, minimizar ou superar os efeitos danosos da

adversidade. O comportamento resiliente pode surgir em resposta à

adversidade na forma da manutenção do desenvolvimento normal da

pessoa, apesar da adversidade vivida ou pode promover crescimento

para além do presente nível de funcionamento. Atualmente, a resi-

liência é uma área já definida no estudo do desenvolvimento humano.

Consciência do outro, altruísmo e reverência pela vida são caracterís-

ticas do ser resiliente. Comportamentos resilientes conduzem a resul-

tados positivos para todos. Respeito pelo outro e respeito por si

mesmo são condições determinantes para a resiliência.
Foto: C /nfectedProject
<http://www.flickr.com/photos/sci7071/158305314/>

09.Novas Idéias Em Resiliência  15.10.06  22:35  Page 8509.Novas Idéias Em Resiliência  15.10.06  22:35  Page 84



Hermes 11 - 87

A primeira organização não governamental a considerar a resiliência foi a Fundação
Van Leer, dos Países Baixos, durante um Seminário em Lesotho, em 1991. O BICE –
Bureau International Catholique de L’Enfance, na sua Assembléia Geral em Genebra
(1992) adotou a resiliência como tema de trabalho.

Se as pesquisas pioneiras em resiliência colocaram o foco no indivíduo, posterior-
mente surgiram perspectivas sistêmicas e ecológicas que ampliaram muito a com-
preensão do fenômeno da resiliência, passando essa a ser considerada como um
constructo multidimensional e multideterminado, devendo ser entendida como um
produto de múltiplos níveis sistêmicos ao longo do tempo. O indivíduo e seu
ambiente constituem sistemas de formação mútua, pois a vida mental é uma co-
criação. A mente se estrutura na interação entre os processos neurofisiológicos e as
experiências dos relacionamentos interpessoais. Fatores ambientais têm sido consi-
derados essenciais ao entendimento dos fatores de resiliência. 

A literatura atual sobre resiliência mostra uma preocupação com a precisão dos
conceitos que são usados e mesmo com a linguagem. Ao surgirem os estudos sobre
resiliência, conceitos como risco, vulnerabilidade, estresse, proteção, enfrentamento
e competência passaram a fazer parte dos relatos empíricos dos estudiosos do fenô-
meno da resiliência e precisam ser bem esclarecidos.

FATORES DE RISCO
Yunes e Szymanski (2002) verificaram que o conceito de risco tem suas origens no
campo do comércio em vias marítimas de séculos atrás. Em virtude dos desastres
constantes, os mercadores precisaram estimar o risco de perda de suas mercadorias, o
que desencadeou uma indústria de seguros. Relatam ainda que, quanto à pesquisa
científica, os primeiros estudos foram feitos na área da epidemiologia.

Riscos psicossociais sempre existiram ao longo da história da humanidade e os estu-
dos relativos aos fatores de estresse, como riscos significativos, ganharam muita evi-
dência nos últimos tempos. Os fatores de risco estão relacionados a todos os even-
tos adversos da vida, mas sabe-se que a proporção do risco é extremamente variável
de indivíduo para indivíduo, de grupo para grupo. Rutter (1999) fez uma distinção
entre indicadores de risco e mecanismos de risco, salientando que risco deve ser pen-
sado sempre como um processo e não como uma variável isolada. Os riscos não são
estáticos, pois variam em função das circunstâncias de vida. Os riscos de hoje são
diferentes dos de anos atrás. Vive-se em uma época de alta tecnologia, em uma cul-
tura neo-narcisista, em uma sociedade hedonista, em uma época de um novo tipo
de moral. Vive-se o Hipermodernismo, na denominação de Lipovetsky (2004).
Observa-se a intensificação da tecnologia, do mercado, da individualidade. É uma
cultura do excesso, que faz o elogio da moderação. Reina a urgência, que se impõe
ao importante, a ação imediata impede a reflexão e o acessório é privilegiado às cus-
tas do essencial. Atualmente, queixa-se mais de falta de tempo, que de falta de
dinheiro ou de liberdade. Adultos e crianças vivem sob uma paixão consumista, sob
o desejo de intensificar e acelerar o cotidiano. O desejo do novo é o simulacro da
aventura, de uma aventura onde nem sempre os riscos são conscientizados.

O homem na época hipermoderna é um indivíduo que tem um perfil diferente nas
relações consigo próprio, com o outro, com o mundo e com o tempo. Sua angústia

a proporção do risco é
extremamente variável
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quanto mais feridas,
com mais força

se afirmam no mundo

... não penso na angústia, mas penso na beleza de ainda viver”.
Diário de Anne Frank

Resiliência pode ser definida como “a capacidade humana para enfrentar, vencer e
ser fortalecido ou transformado por experiências de adversidade” (GROTBERG,
2005:15). Resiliência é um potencial humano, presente nos seres humanos em
todas as culturas e em todos os tempos, é parte de um processo evolutivo e pode
ser promovida desde o nascimento. Atualmente a resiliência é uma área já definida
no estudo do desenvolvimento humano. Quase quatro décadas se passaram desde
o surgimento do conceito nas ciências humanas e muitas descobertas e interpreta-
ções relativas à resiliência aconteceram nesses anos.

Hoje, na era de tantas aquisições tecnológicas, da comunicação em tempo real, da
ultrapassagem da barreira das línguas, crianças continuam a passar fome, a conhecer
o sofrimento do abandono, da violência, do abuso, da pobreza crônica. Crianças nas-
cem já vivendo a marginalização e a discriminação por pertencerem a minorias radi-
cais e étnicas. Crianças experimentam dor, desde idades muito precoces, por serem
filhas de pais severamente neuróticos, deprimidos, drogadictos ou delinqüentes.
Crianças vivem altos níveis de estresse, por serem filhos de famílias que viveram
separações litigiosas e traumatizantes, que sofreram severos problemas econômicos.
Crianças se sentem desorientadas, perdidas numa época tão rica de estímulos, mas
tão pobre em ética, princípios e valores. Entretanto, desses grupos emergem crianças
altamente resilientes. São crianças que confrontaram adversidades, que transfor-
maram perdas em desafios, que lutaram e venceram e que se curaram sozinhas.
Parecem ser crianças que, quanto mais feridas, com mais força se afirmam no
mundo e crescem como adultos resilientes.

Araújo (2001) mostrou que a capacidade de resiliência faz como que algumas crian-
ças, que nascem com malformações ou alterações sensoriais importantes ou desor-
ganização no padrão do desenvolvimento do sistema nervoso ou com doenças auto
imunes, evoluam muito melhor que outras crianças com patologia semelhante e cui-
dados iguais. É também a capacidade de resiliência que explica porque algumas pes-
soas, que sofreram muitas adversidades em suas vidas, ao invés de submergirem no
desespero e se tornarem apáticas, deprimidas, revoltadas, agressivas, ao contrário, se
capacitam para superar as adversidades e se convertem em pessoas ainda melhores
e mais saudáveis. É o potencial de resiliência que pode se atualizar nas vivências de
situações de estresse pós-situação traumática, transformando-as em situações de
crescimento pós-traumático. Os fatores de risco, expressos em termos de prejuízos,
podem paradoxalmente criar no indivíduo uma espécie de escudo – sua resiliência.

As primeiras pesquisas em resiliência tiveram como foco a identificação das carac-
terísticas de crianças, que viviam em condições adversas e que eram capazes de
superá-las com êxito e se tornavam mais fortalecidas. Segundo Anthony e Cohler,
foi Redl, em 1969, quem introduziu o conceito de resiliência, no qual incluiu dois
aspectos: a capacidade de resistência a pressões patogênicas e a habilidade de se
recobrar rapidamente de um colapso, retornando para o funcionamento normal, ou
superior ao inicial. No estudo das crianças resilientes foram importantes as contri-
buições de Garmezy (1985); Anthony e Cohler (1987); Rutter (1981, 1983); Werner
e Smith (1982) e Flach (1991). 
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Resiliência é mais
que sobrevivência,

pois significa ganhos

A Resiliência
O “Projeto Internacional sobre Resiliência”, coordenado por Grotberg em 1997, con-
ceituou resiliência como uma capacidade universal, que permite à pessoa, grupo
ou comunidade prevenir, minimizar ou superar os efeitos danosos da adversidade.
O comportamento resiliente pode surgir em resposta à adversidade na forma da
manutenção do desenvolvimento normal da pessoa, apesar da adversidade vivida
ou pode promover crescimento para além do presente nível de funcionamento.

Resiliência é mais que sobrevivência, pois significa ganhos com o enfrentamento
ativo e efetivo dos eventos estressantes e acumulativos. Resiliência está ligada à
capacidade de confronto. É também diferente de invulnerabilidade, porque a ênfase
não é colocada apenas em uma dotação biológica, mas implica em uma capacidade
de adaptação flexível e competente sob circunstancias ameaçadoras, destruidoras
ou desfavoráveis.

Do ponto de vista da ação, a resiliência compreende dois elementos: a atitude de
resistir à destruição, isto é, preservar a integridade em circunstancias difíceis; e a
atitude de reagir positivamente, apesar das dificuldades.

Habilidades, características e tributos creditados aos indivíduos considerados com
bom nível de resiliência foram estudados por diversos autores. Job (2000) estudando
testemunhas do Holocausto – e com base em uma revisão da literatura científica
sobre resiliência –, descreveu as seguintes características comuns às pessoas resi-
lientes, classificadas de acordo com quatro padrões:

1) Padrão disposicional – características que o indivíduo tem à sua disposição, os
recursos pessoais que pode fazer uso em qualquer tempo. Divide-se em:

- Atributos físicos, herdados e influenciados pelo meio ambiente. Características de
resiliência: inteligência; maior aptidão escolar; história prévia de boa saúde; boa
aparência física e competência atlética.

- Atributos psicossociais relacionados com o “eu”, a instância psíquica onde se
funda a competência pessoal e o senso de si mesmo. Características de resiliência:
senso de domínio e consciência do próprio valor; auto-estima; autoconfiança, crença
na própria eficiência; autonomia; auto-realizaçao e humor.

2) Padrão relacional – características dos papéis individuais frente aos relaciona-
mentos. São aquelas espelhadas em papéis e relacionamentos que influenciam a
resiliência.

- Aspectos intrínsecos – ter a capacidade de espelhar-se de modo positivo em outra
pessoa e daí derivar bem estar, ter a liberdade de identificar e de se relacionar com
modelos de pais de forma positiva, ter a habilidade de contar com relações pessoais
mais intimas ou com confidentes.

- Aspectos extrínsecos – ter interesses e hobbies múltiplos, ter compromisso constan-
te com educação, trabalho e atividades sociais, suporte social, interações positivas
com a família, amigos e outros companheiros.
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existencial tem outras roupagens; a agitação, a voracidade, a insatisfação, o estresse
e a tensão estão entre os mecanismos dos riscos psicossociais sob os quais ele vive.
Assim, atualmente o estresse é um aspecto inevitável da condição humana. Além do
nível de estresse elevado por viver nos dias de hoje, condições como doença crônica,
doença crônica dos pais, conjugue ou filhos, morte de familiares, litígio, separação,
abuso, violência, discriminação, exclusão social, dependência de drogas e desem-
prego podem determinar elevação importante nos níveis de estresse. 

Entretanto, diante de uma situação estressante, as pessoas têm diferentes reações.
Como mostraram Lazarus e Folkman, 1984, é o enfrentamento que faz a diferença nas
conseqüências do estresse. Nos últimos anos, vêm sendo levantadas questões a respeito
da relação entre o fenômeno da resiliência e o enfrentamento ou coping frente a situa-
ções de estresse. Um enfrentamento bem sucedido seria uma resposta resiliente? 

FATORES DE PROTEÇÃO
Fatores de proteção foram confundidos com fatores de resiliência em muitos dos
estudos pioneiros sobre resiliência. Atualmente percebe-se a busca de uma precisão
terminológica maior. A consideração dos fatores de resiliência que enfrentam o risco
foi substituída pela consideração dos fatores de proteção ao risco. Segundo Grotberg
(2005) os fatores de proteção que funcionam para neutralizar o risco são identifica-
dos como imunidade ao perigo. Um indivíduo suficientemente protegido em uma
determinada situação seria imune ao risco e não necessitaria desenvolver resiliência.

Rutter (1983) definiu fatores de proteção como influências que modificam, melho-
ram ou alteram respostas pessoais a determinados riscos de desadaptação. O autor
descreveu quatro principais mecanismos de proteção:

1) redução do impacto dos riscos;
2) redução das reações negativas em cadeia que seguem a exposição da pessoa ao risco;
3) estabelecimento e manutenção da auto-estima e da auto-eficácia, mediante a
existência de relações de apego seguras e incondicionais e o sucesso no cumpri-
mento das tarefas da vida;
4) criação de oportunidades para que se possa transformar uma trajetória de risco
em um caminho com possibilidade de um final feliz.

Surgiram, na última década, trabalhos que dão significativa importância à competência
social, como fator promotor de um desenvolvimento adequado e, portanto, como
fator de proteção. Dentre esses trabalhos, salientam-se os de Hunter (1998) os de
Luthar e Cicchetti (2000) e os de Sandler (2001) mostrando que o efeito das adversi-
dades e os fatores de proteção têm mecanismos comuns. Tais mecanismos estão rela-
cionados às necessidades e às competências do indivíduo. Uma condição adversa é uma
relação entre o indivíduo e o ambiente, que ameaça a satisfação das necessidades
básicas e a aquisição das competências para desenvolver papéis sociais de valor. O
bem-estar e o crescimento são decorrentes de um processo de desenvolvimento, onde
existiu um entendimento e um atendimento às necessidades básicas de nutrição, pro-
teção, segurança, valorização e amor, desde idades muito precoces, favorecendo a
possibilidade de aproveitar os recursos do ambiente, para treinar as competências
necessárias em cada fase da vida. O inverso, estresse elevado e distúrbio, decorrem do
não atendimento a estas necessidades básicas e da não aquisição de habilidades.

é o enfrentamento
que faz a diferença
nas conseqüência

do estresse.
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capacidade para
inferir os estados

emocionais alheios

desenvolvendo atitudes e motivações sociais. Inclui também comunicação, que é a
habilidade de trocar mensagens, informações, idéias e opiniões, com o intuito de
um relacionamento proveitoso para si e para o outro. Adaptação é outra habilida-
de englobada, entendida como a habilidade para ajustar-se com flexibilidade ao
meio, buscando ser querido e respeitado pelos outros, inserindo-se nos seus grupos
de referência.

- Habilidade para resolver problemas – definida como a capacidade para imple-
mentar soluções eficientes na resolução de conflitos.

Reivich e Shatté (2002) descreveram sete fatores para ultrapassar com êxito e ganhos
os inevitáveis obstáculos que fazem parte da vida, enfatizando o lado profissional:

1) Regulação das emoções – capacidade de permanecer calmo sob pressão, o
que influencia a sociabilidade, o sucesso no trabalho e a manutenção da saúde.
A expressão das emoções é saudável, sejam elas positivas ou negativas, pois é cons-
trutiva e contagiante. A ansiedade, a tristeza e a raiva precisam ser trabalhadas para
que se garanta sua elaboração e controle, com o objetivo de conseguir um enfren-
tamento eficiente aos problemas e às adversidades.

2) Controle dos impulsos – controle dos impulsos e a regulação das emoções são
inter-relacionados. Entreter impulsos significa tolerar a tensão interna, para que se
consiga adiar a satisfação da necessidade, buscando melhor elaboração interna e
melhor planejamento da ação. 

3) Otimismo – otimismo é esperança no futuro, crença nas boas intenções alheias.
Implica na crença de possuir habilidades para enfrentar as adversidades que inevi-
tavelmente ocorrerão no futuro. Não se trata de otimismo irrealista. Otimismo e
auto-eficácia estão relacionados.

4) Análise causal – habilidade para identificar as causas dos problemas. Isto evitará
a repetição dos mesmos erros. Ser capaz de assumir a responsabilidade pelas ações,
inclusive pelos erros.

5) Empatia – capacidade para inferir os estados emocionais alheios, para decodificar
os sinais da comunicação humana. Aprimorar os recursos da intersubjetividade,
entendida como a capacidade psicológica inata para reconhecer e comunicar-se
com os estados psicológicos de outros indivíduos.

6) Auto-eficácia – ligada à sensação de ser eficiente no mundo. Representa a
crença de que se é capaz de resolver os problemas que surgem com sucesso. A auto-
imagem, a auto-estima, a auto-apreciação e a noção da própria competência estão
na base da identidade da pessoa.

7) Exposição – relacionada à capacidade de auto-afirmação. As dificuldades de se
expor, em geral, decorrem de superestimar a possibilidade de fracasso, do medo de
conseqüências antecipadas como catastróficas e do medo do ridículo. Muitas vezes
é necessário que se confronte com o fato de que não se é bom o suficiente, mas
isto não pode justificar, a priori, a fuga à exposição.
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habilidade para ter
expectativa positiva
quanto ao futuro

3) Padrão situacional – características que se manifestam nas diversas situações
comuns ou frente a estressores e que aparecem como: habilidade para avaliações
cognitivas; habilidade para a resolução dos problemas; habilidade para julgar e agir,
ciente das expectativas e das conseqüências da ação; consciência do que pode ou
não ser levado a cabo; capacidade de adequadamente limitar os objetivos; perceber
as mudanças no mundo; aprender com a prática; refletir sobre as situações, apre-
sentar flexibilidade, perseverança, engenhosidade; apresentar autocontrole, senso
de curiosidade, exploração da natureza , criatividade.

4) Padrão de crenças pessoais, filosóficas e religiosas – consiste na crença de que
o auto-conhecimento, a reflexão sobre si e sobre a natureza dos fatos que ocorrem
consigo são plenos de significados pessoais, que motivam o existir, sendo exemplo:
convicção de que o futuro será melhor, percepção dos fatos ocorridos como experiên-
cias ricas em sentido pessoal; crença de que a vida tem sentido, valor e propósito;
crença de que cada pessoa tem um caminho, pessoal e único.

Sauaia, 2003, ao discutir o valor de uma psicoterapia junguiana para crianças víti-
mas de violência, sob o paradigma da resiliência e sob a perspectiva da psicosso-
mática, ampliando as categorias propostas por Hunter (1998) criou duas categorias
para englobar as diferentes habilidades de resiliência:

1) Percepção de si, avaliada através de:

- Autonomia – que é referida a um senso de independência, particularmente frente
a si mesmo. Inclui: auto-estima positiva, entendida como atribuição de valores
positivos si mesmo, sabendo-se que a auto-estima pode ser positiva ou negativa, na
dependência das experiências e dos vínculos estabelecidos durante a vida; auto-efi-
cácia, que é a habilidade para atender às demandas que gerem resultados positivos
na construção da própria identidade e autocontrole, entendido como a habilidade
para agir independentemente e exercer certo controle sobre o ambiente.

- Senso de objetivo e futuro – proposta como habilidade para ter expectativa positiva
quanto ao futuro. Inclui: aspirações e expectativas positivas, compreendidas como a
idéia de que as coisas possam funcionar de acordo com o esperado e motivação para
alcançar metas, que é o sentir-se estimulado para agir em função de um objetivo.

- Habilidade cognitiva – que envolve o pensar reflexivo e flexível, necessário para
implementar soluções alternativas diante de problemas.

- Percepção corporal – envolvendo a percepção da imagem corporal e do esquema
corporal como aspectos interligados no processo de construção da identidade.

2) Percepção do outro, avaliada através de:

- Competência social – definida como o conjunto de condutas sociais que levam a
criança a se encontrar e se manter próxima de pessoas que possam lhe facilitar o
crescimento. Inclui empatia, definida como a capacidade para levar em consideração
o outro, seus motivos e necessidades. É no campo dos relacionamentos que a criança
se diferencia do outro, reage a seu semelhante de maneira cognitiva e emocional,
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“Venho em primeiro lugar, em segundo e em terceiro. Depois disto, ninguém. Em
seguida, ainda eu e depois todos os outros” – Ena Weiss, sobrevivente em Auschwitz
(apud Job, 2000).

É um discurso centrado no eu, onde possivelmente a autonomia, acrescida à auto-
afirmação, ao autocontrole, à inteligência, à iniciativa e à astúcia determinava a
preservação da vida.

Utilizado como um dos mitos de resiliência, o mito de Sísifo mostra que a obstina-
ção à vida é mais forte que o próprio destino. Sísifo, rei de Corinto, não quis deixar
de permanecer aquecido sob o sol e não admitiu retornar ao mundo de Hades e con-
seguiu por duas vezes se livrar da morte. Para isso, recorreu à astúcia e a mentira.
Na primeira vez, enleou Tânatos de tal forma a conseguir encadeá-lo, e na segunda
enganou Hades, propositalmente chegando ao mundo dos mortos sem ser um eidolon,
isto é, sem o revestimento habitual dos mortos.

Atualmente, discute-se ética em resiliência. A literatura dos primeiros estudos nas
ciências humanas sobre resiliência salientava a astúcia como fator importante para
um comportamento resiliente. Porém, atualmente, quando se considera a resiliência
como processo, pode acreditar que para um processo de vida resiliente, a astúcia, o
logro, a esperteza e a mentira não possam ser admitidos, pois tal processo não se
manteria em longo prazo. Comportamentos resilientes conduzem a resultados posi-
tivos para todos. Enfrentar uma adversidade não pode prejudicar outras pessoas.
Ética, respeito pelo outro e respeito por si mesmo, condições recíprocas, são deter-
minantes para um crescimento resiliente.

Existem pessoas que ultrapassam e continuam a saltar por sobre os altos riscos e
adversidades que enfrentam, pessoas que nunca deixam de ter esperança, que se
agarram a seus ideais, muitas vezes, adquirindo uma filosofia de vida ou perspectiva
religiosa e que, na interação com seus semelhantes, conseguem se desenvolver
como seres resilientes.

CONCLUSÃO: IMAGENS DE RESILIÊNCIA
O herói é um símbolo e força marcante sob a capacidade de resiliência. Não é coin-
cidência a permanência de inúmeros mitos de heróis em todas as mitologias anti-
gas e modernas. As atitudes heróicas: coragem, força de afirmação, vontade, capa-
cidade de luta, perseverança, obstinação etc., atravessam as tradições e se perpe-
tuam nas gerações.

Além da constelação do herói, pode ser necessário, também, um símbolo que carregue
a antecipação de futuros desenvolvimentos em se tratando de resiliência. A futuridade e
a criatividade são traços essenciais do motivo criança. Para Jung, 1949, a criança eterna
no homem é um símbolo que une opostos, é um mediador, portador de cura, ou seja,
aquilo que torna o homem íntegro, hígido. Representa a mais forte e a mais inelutável
necessidade em cada ser, a necessidade para realizar-se a si mesmo.

Como uma alegoria a esse aspecto da resiliência, que se relaciona ao novo, à pros-
pecção, à futuridade e à criatividade, pode citar um mitologema. Agostinho da Silva,
(apud Florido, 1957) se referiu ao mito lusitano do Espírito Santo, atribuindo-lhe o

a obstinação à vida
é mais forte que o

próprio destino
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A resiliência encontra
suas raízes no processo

do desenvolvimento

Pertence a essas autoras um questionário que avalia o quociente de resiliência frente
a cada um dos sete fatores. Isto permite à pessoa – ao saber quais são suas áreas
de maior fragilidade – investir em um aprimoramento pessoal. Esse questionário foi
traduzido para o português e validado por Barbosa (2006).

Grotberg (2005) relatou o crescente interesse em considerar resiliência como pro-
cesso e não como uma simples resposta à adversidade. É um processo que incorpora
diferentes aspectos:

a) promoção de fatores resilientes;
b) compromisso com o comportamento resiliente, isto é, identificação da adversi-
dade e seleção do tipo e do nível de resposta adequada;
c) avaliação dos resultados de resiliência, isto é aprendizado com a experiência, esti-
mativa do impacto sobre os outros e reconhecimento do incremento da sensação
de bem estar e melhoria na qualidade de vida.

A resiliência encontra suas raízes no processo do desenvolvimento humano. Uma
boa auto-estima é o alicerce fundamental para que o processo de resiliência se ins-
tale. Sabe-se que a auto-estima não é inata. Ela é adquirida e se desenvolve na
inter-relação com os outros significativos na vida do indivíduo. No início da vida, a
condição para uma boa auto-apreciação é o sentir-se amado, reassegurado pelo
olhar valorizador dos seus cuidadores. Na primeira infância, além de se sentir
amado, a eficiência das habilidades motoras e o prazer advindo do uso eficiente do
corpo no espaço colorem positivamente a noção de si mesmo. Na segunda infância,
além dos requisitos anteriores, soma-se a necessidade do êxito escolar, sentir que se
é competente na escola, sem grandes esforços. Na adolescência, o sucesso social
passa a ser a condição mais essencial para uma boa auto-estima. Na vida adulta, a
auto-estima só se mantém valorizada caso haja o êxito profissional aliado ao êxito
nas relações amorosas. Ganho de competências e consciência dessas competências
aliados à habilidade para realizar trocas amorosas nutridoras, que trazem a sensação
de ser amado, garantem uma boa auto-apreciação ao longo da vida adulta. 

Uma auto-estima valorizada pode ser considerada a base para que o processo de
resiliência não apenas se instale, mas se mantenha ao longo da vida. O amor a si
mesmo dá fé na vida, dá força e suporte para viver com significado, para agarrar-se
aos próprios sonhos, lutar e ganhar das adversidades. Permite que o indivíduo tenha
esperança na bondade dos outros, na bondade do destino e permaneça otimista em
relação à sua possibilidade de enfrentamento das situações difíceis que certamente
virão. O amor a si próprio deve, também, trazer o compromisso com a reflexão,
noção de princípios e valores.

ÉTICA E RESILIÊNCIA
A vontade muito forte de viver pode fazer com que a pessoa procure se proteger
acima de tudo. Job (2000) na lista que elaborou a respeito das características dos
sobreviventes do Holocausto, entrevistados no Lar Golda Meir em São Paulo, verifi-
cou que, ao lado de esperança, saúde, crença, fé, sentido de vida, suporte social,
humor, autodeterminação e sorte, a esperteza era sempre referida. O autor verifi-
cou que também na literatura especializada, ao lado da inteligência, a esperteza e
a astúcia eram descritas.
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valor de um símbolo atemporal e transcendente. As festas do Divino Espírito Santo
ou do Império do Espírito Santo, celebrando o Pentecostes, simbolicamente anun-
ciavam o advento da Terceira Idade do mundo. Elas teriam sido institucionalizadas
pela Rainha Isabel e pelo Rei D. Dinis, em Alenquer, Portugal, em 1323. A principal
cerimônia consistia na coroação com três coroas – uma imperial e duas reais – do
Menino imperador, e dos dois reis: um idoso, o Pai; e um jovem, o Filho. Mestre
Agostinho da Silva vê, no Culto do Espírito Santo, mais do que uma festa religiosa,
acreditando que seu ritual aparentemente ingênuo mostra o indício de uma idade
que se avizinha, onde a “Criança”, ao ser nomeada ”Imperador do Mundo”, faz lembrar
aquele estado primordial que tem de ser alcançado: o nascer de novo. Na maioria das
tradições religiosas há a idéia de uma infância de futuro, que corresponde a um
estágio final de regeneração. O Pai do Velho Testamento é o que reina, é o ordena-
dor. O Filho, mais que a figura do sacrifício, é o consolador dos homens, o miseri-
cordioso, e é a outra face. O Espírito Santo é a alegria, a libertação do homem, o
possuidor do imprevisível e é, verdadeiramente, o criador.

O culto popular do Espírito Santo contém as linhas de força do Novo Evangelho: a
criança, imperador do mundo, a aliança do paganismo com o cristianismo, expressa
na alegria de viver, manifestada nas folias e nas danças, o ideal de caridade, revelado
na distribuição do bodo aos pobres e a liberdade, simbolizada pela pomba e pela
libertação dos presos. Todos esses valores se reúnem no princípio fundamental de
que o homem deve ser, cada vez mais, ele próprio, pela comunhão profunda do ser.
“Pois só há uma lei, diz Agostinho da Silva, “ser-se o que se é”, ou, na dúvida, “ser-se
o que se vai sendo”. Para cumpri-la, fortalecer-se por dentro e ir afastando – com
jeito ou com força – todos os obstáculos que se levantam” (carta de 14.3.84)

Restaurar a criança interior, que foi coroada imperador, pode ser o primeiro passo
para a formação do império que está sempre no espírito dos homens, o império da
liberdade interna.

O arquétipo do herói é a força propulsora sob a capacidade de resiliência. É neces-
sária uma força heróica para sobrepor-se à adversidade e para aprender e crescer
com ela. O arquétipo da criança constela a possibilidade de sempre nascer de novo
e é, como diz Jung (1946) a prerrogativa divina no indivíduo. A jornada em busca
da criança interior é uma jornada do herói. Tornar-se uma pessoa que funciona ple-
namente é uma incumbência heróica.

Na postura resiliente frente ao mundo e frente a si mesmo é preciso que se tenha
um espírito que acredite, uma mente que imagine e um corpo que viva a ação cria-
tiva. É importante também que se tenha um psicopompo que dê suporte e guia para
o desenvolvimento e se, possível, um mito para viver.

O arquétipo do herói
é a força propulsora
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