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RESUMO
Este trabalho busca investigar as possibilidades de diálogos entre os conceitos de resiliência e de processos de criação,
através de articulações teórico-metodológicas que venham a contribuir para novas reflexões acerca destes conceitos. A
pesquisa  que  sustenta  este  artigo  tem  o  método  dialético  como  a  vertente  orientadora  de  todo  o  processo  de
investigação e de análise realizado. As discussões decorrentes pautam-se no olhar epistemológico acerca das escolas
psicológicas  e  a  crise  vivenciada  pela  Psicologia  na  segunda  década  do  século  XX.  A  resiliência,  assim como a
Psicologia,  se  caracteriza  por  sua  fragmentação  e  divergências  nas  definições  teóricas.  Uma  rápida  tentativa  de
compreensão dos conceitos de resiliência e de processos de criação pode remeter a um pensamento de que o sujeito ao
enfrentar uma situação de adversidade faz recortes dessa realidade, internaliza aquilo que lhe é significativo, os re-
elabora através de sua imaginação, e objetiva em forma de superação. Assim, discute-se a questão da resiliência como
processo criativo, sendo este, condição ontológica do ser humano.

PALAVRAS-CHAVE: Resiliência; Processos de criação; Psicologia.

1 INTRODUÇÃO

O objetivo  deste  artigo  é  investigar  as  possíveis  relações existentes  entre  o  conceito  de
resiliência  e  o  conceito  de  processos  de  criação,  buscando  realizar  articulações  teórico
metodológicas que venham a contribuir para reflexões acerca destes conceitos. Ambos têm sido
cada vez mais utilizados e pesquisados no campo da Psicologia, visando atender às demandas
epistemológicas próprias do desenvolvimento desta ciência e em um primeiro olhar, podem denotar
semelhanças  que  poderiam  levar  a  ser  considerados  sinônimos  dentro  do  campo  teórico  e
metodológico da mesma.

Dell’Aglio,  Koller  e  Yunes (2006)  partem do pressuposto  de que a  resiliência  promove a
potencialização do crescimento  pessoal  e  a construção do sujeito  como criador  de  sua própria
história. Rutter (1993) discute questões relacionadas à resiliência para caracterizar aquelas pessoas
que, apesar de nascerem e viverem em situações de alto risco, desenvolvem-se psicologicamente
sanas.  Pinheiro  (2009)  apresenta  autores que se interrogam sobre a resiliência  ser  um atributo
individual  ou fruto da interação com o ambiente,  como por exemplo:  Flach,  1991; Rutter,  1993;
Tavares, 2001; Pereira, 2001; Yunes, 2001; Ralha-Simões, 2001; Trombeta e Guzzo, 2002.

Já autores como Vygotski  (1990;  1999),  e contemporaneamente no Brasil,  Zanella (2000;
2005; 2006), Maheirie (2003), e Molon (2006) discutem questões relacionadas aos processos de
criação como qualquer tipo de atividade do ser humano que crie algo novo, sendo o produto da
atividade criadora algo do mundo exterior, ou criação de novos sentidos e significados subjetivos.

Assim, os aspectos que levam o ser humano a ser ou não resiliente, bem como a relação
deste conceito com questões relacionadas aos processos de criação, ou ainda, a potencialização do
crescimento pessoal e a construção do sujeito como agente de sua própria história, são os principais
agentes mobilizadores para elaboração deste artigo.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
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Realizou-se  uma  pesquisa  bibliográfica,  desenvolvida  com  fundamento  em  materiais
elaborados anteriormente pelos autores acima citados, constituídos de livros e artigos científicos. Tal
pesquisa  pode  ser  classificada  como  teórica  e  exploratória,  pois  para  Gonçalves  (2005),  estas
classificações  estão  dedicadas  a  estudar  a  teoria  se  encontrando  em  uma  fase  preliminar,
possibilitando definição e delineamento. Segundo Gil (2002), parte das pesquisas exploratórias pode
ser definida como pesquisa bibliográfica.

A pesquisa que sustenta este artigo tem o método dialético como a vertente orientadora de
todo o processo de investigação e de análise realizado. Segundo Lima e Mioto (2007) o método
dialético  leva  o  pesquisador  a  trabalhar  sempre  considerando  a  contradição  e  o  conflito;  o
movimento histórico; a totalidade e a unidade dos contrários; além de apreender, em todo o percurso
de  pesquisa,  as  dimensões  filosófica,  material/concreta  e  política  que  envolvem seu  objeto  de
estudo. 

3 DESENVOLVIMENTO

O  conceito  de  resiliência  nas  ciências  humanas  tem  sido  utilizado  para  representar  a
capacidade  de  um  indivíduo,  mesmo  em  um  ambiente  desfavorável,  construir-se  de  maneira
saudável  frente  às adversidades.  Barlach (2005)  aponta  que pesquisas nessa área partiram da
observação de formas positivas de conduta de crianças e/ou grupos de indivíduos que vivem ou
viveram em condições adversas e estenderam-se para o estudo das reações psicológicas diante de
diversos tipos de situações traumáticas individuais ou coletivas.

Os estudos sobre resiliência apontam em direção a uma adaptação positiva do sujeito frente à
adversidade.  Diferentemente  de  uma  abordagem  funcionalista  tradicional,  reconhecida  por  sua
prática voltada para a adaptação e o ajustamento dos indivíduos, a questão da resiliência implica em
um  sujeito  ativo,  que  enfrenta  a  situação,  bem  como  participa  da  construção  da  sociedade  e
mudança social.

Para  o  funcionalismo  tradicional,  a  “função”  é  vista  como  utilidade  promovida  em  uma
situação adaptativa. Jacó-Vilela, Ferreira e Portugal (2007) afirmam que se a noção de adaptação se
associa às de ajustamento e de equilíbrio, a de função representa a utilidade, a finalidade biológica
cumprida por este equilíbrio. Assim, o funcionalismo tenta estudar a adaptação do organismo a seu
meio ambiente através de sua experiência.

Pensar na resiliência pelo viés de que o indivíduo desenvolve-se satisfatoriamente "apesar da
adversidade" nos remete a um esforço do sujeito manter suas características anteriores ao conflito
assistido  (adaptação),  ou  ainda,  retornar  ao  estado  de  equilíbrio  (homeostase)  anterior.  Essa
capacidade seria fruto tanto de características pessoais dos indivíduos quanto do estabelecimento
de relações com o meio. 

As heranças deixadas pelo funcionalismo remetem ao conceito de adaptação que deixa de
expressar uma relação de sobrevivência em um meio, e passa a significar uma melhor vivência
neste,  tornando-se  assim,  um  conceito  qualitativo.  Não  é  possível  negar  que  as  escolas
funcionalistas buscaram o ajuste do organismo ao meio, através de um conjunto de mecanismos
casuais, mecânicos e passíveis de controle, concedendo aos psicólogos a função de engenheiros da
conduta (JACÓ-VILELA; FERREIRA; PORTUGAL, 2007). 

Entretanto, a mudança para um conceito de adaptação que significasse uma melhor vivência
no meio, um equilíbrio, não se refere apenas ao meio físico, mas acima de tudo ao meio social. É
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confiando no valor desse conceito que os psicólogos em sua prática passam a zelar pelo equilíbrio
social. 

Por outro lado, observando o resiliente “através da adversidade” encontra-se a resiliência
atuando de forma que o sujeito é caracterizado por um conjunto de qualidades que resultam do
processo resiliente, ou que são propiciados pelo mesmo (TABOADA, 2006). Em outras palavras, os
estudos buscam compreender se é através das habilidades que o sujeito se torna resiliente, ou
através do processo resiliente que o sujeito desenvolve habilidades e competências.

Para Barlach (2005), diante da adversidade o indivíduo mobiliza um conjunto de recursos dos
quais,  muitas  vezes,  não  tinha  consciência  anterior  ao  momento  do  enfrentamento,  cujo  efeito
potencializa o crescimento e enriquecimento pessoal.  Outros estudos também apontam que é a
presença da adversidade que propicia o surgimento de soluções criativas para a adaptação. 

Considera-se  que  a  adversidade  é  condição  sine  qua  non para  o  desenvolvimento  da
resiliência,  bem  como  esta  adversidade  deve  ser  identificada  e  analisada  considerando-se  a
percepção  do  sujeito  que  vivencia  esta  condição  (BARLACH,  2005).  Uma  rápida  tentativa  de
compreensão  dos  conceitos  de  resiliência  e  de  processos  de  criação  pode  remeter  a  um
pensamento  de  que  o  sujeito  ao  enfrentar  uma  situação  de  adversidade  faz  recortes  dessa
realidade,  internaliza  aquilo  que  lhe  é  significativo,  os  reelabora  através  de  sua  imaginação,  e
objetiva em forma de superação.

No que tange à concepção de sujeito inerente a cada um destes constructos teóricos, pode-
se  afirmar  que  há  fundamentalmente  uma  diferença  entre  eles:  enquanto  as  mais  diversas
abordagens teóricas da Psicologia, incluindo aquelas que visam à adaptação do indivíduo ao meio,
reconhecem e compartilham a idéia de que o meio social influencia na constituição do sujeito, o
enfoque histórico-cultural radicaliza esta compreensão ao afirmar que o sujeito humaniza-se através
da construção social, resultado da apropriação, por parte dos indivíduos, das produções culturais da
sociedade através da mediação semiótica.

A pessoa torna-se humano diante da capacidade que tem de modificar a realidade, através de
instrumentos e dos signos. O ser humano não apenas intervém, mas modifica, produzindo novas
coisas e transformando a si mesmo. É nas relações com o outro que se aprende a ser humano. O
termo mediação designa a função que os sistemas gerais de sinais desempenham nas relações
entre os indivíduos e destes com o seu meio. Especificamente é utilizado para designar a função dos
sistemas de signos na comunicação entre os homens e na construção de um universo sócio-cultural
(PINO, 1991). 

Vygotski (1999) afirma que se observarmos a conduta humana, ou seja, toda sua atividade,
ela pode distinguir-se em dois tipos de procedimentos: a atividade reprodutora, que consiste na
reprodução ou repetição de normas e condutas já formadas anteriormente; e a atividade criadora, na
qual o homem visualiza uma experiência futura ou do passado, mas não há reproduz, restaura suas
marcas e cria suas próprias representações. O autor também afirma que é a atividade criadora do
homem que o faz um ser projetado para o futuro e que modifica seu presente. Portanto, a atividade
criadora é característica humana presente desde os primórdios da civilização, é condição ontológica
para a existência. 

As  divergências  encontradas  nas  definições  teóricas,  e  a  falta  de  definições  claras  e
consensuais,  acerca do constructo resiliência,  supõem diferentes objetivos e objetos de estudo.
Parte dessas observações dois pressupostos: a resiliência como forma de adaptação teria em sua
gênese a corrente funcionalista e a busca pelo ajustamento na crise. Por outro lado, a resiliência
como superação, busca sujeitos criadores de sua própria história e que resignifiquem sua realidade
a fim de modificá-la.
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 A subjetividade criativa, autônoma, ativa e disposta à inovação e à mudança, é que pode ser
considerada como resiliência (MELILLO; OJEDA; RODRIGUÉZ, 2004). A partir do momento em que
se discute a possibilidade de existirem habilidades e competências inatas no ser humano que serão
“ativadas” pela resiliência, o constructo diverge de um processo criativo. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos sobre os conceitos de resiliência e processos de criação, suas convergências e
divergências, suas (im)possibilidades de diálogos, apenas reforçam a importância de pensar o ser
humano como sujeito ativo, criador de sua própria história. Sob todos os aspectos levantados neste
estudo, percebe-se que a resiliência é ainda um referencial  em construção.  Como é comum na
história da ciência,  e aqui  temos o exemplo da Psicologia,  o conceito de resiliência vem sendo
utilizado ora como analogia na descrição dos fenômenos, ora como constructo.

Entendemos, destarte, que para que haja criação (seja de novos artefatos culturais, seja de
novos sentidos para a existência), necessário é que haja re-elaboração das experiências subjetivas
por meio da imaginação, condição ontológica dos seres humanos. A resposta criativa diante das
mais  diversas  situações,  gerando  soluções  inovadoras  frente  a  situações  da  vida,  pode  ser
entendida  como  condição  para  o  enfrentamento  das  situações  adversas  encontradas  em  uma
sociedade capitalística,  que muitas  vezes apresenta  condições perversas para  a  existência  dos
sujeitos.

Finalmente,  consideramos necessário ressaltar  que as divergências no campo psicológico
entre  os  conceitos  científicos,  os  modelos  filosóficos  e  as  práticas  sociais,  são  resultados  das
multideterminação  da  Idade  Moderna  e  do  sujeito  moderno.  É  no  conjunto  das  experiências  e
práticas sociais, somados a transformações no conhecimento que se conduz a multiplicidade do
campo psicológico, e o nascimento das múltiplas Psicologias gestadas ao longo da história.
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