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RESUMO 

 

 

 

Afinal, o que os gestores entendem por resiliência? É o questionamento que pautou este 

estudo e para respondê-lo desenvolvemos uma pesquisa empírica com 17 gestores de empresas de 

diversos portes, aqui no Rio de Janeiro, por meio de entrevista semi-estruturada, realizada 

durante os meses de janeiro a junho de 2015. As respostas colhidas foram submetidas à Análise 

do Discurso posibilitando identificar na prática discursiva, figuras de linguagem, ethos do 

entrevistado, seleção lexical predominante, intertextualidade e temas de fundo, e relacioná-los 

aos elementos do corpus discursivo acadêmico, o que permitiu a constituição das categorias 

analíticas sobre: resiliência humana e resiliência organizacional. A análise concluiu que, para os 

gestores, embora o conceito de resiliência humana ainda seja influenciado pelos conceitos de 

elasticidade e invulnerabilidade, que informaram a construção do conceito de resiliência nos 

estudos iniciais no campo da Psicologia, a resiliência é um processo dinâmico cujo resultado é a 

adaptação bem sucedida e a transformação do indivíduo. A resiliência organizacional é 

personificada na resiliência dos indivíduos, especificamente, na dos gestores cujos 

comportamentos, individuais e coletivos, contribuem ou impedem a resiliência organizacional, 

com destaque para a revelação a respeito de como a resiliência influencia o processo de tomada 

de decisão, tanto por sua presença como por sua ausência. Este estudo é relevante na medida que 

suas revelações consubstanciam implicações para a academia e para as empresas. Para a 

academia  a influência da resiliência no processo decisório sinaliza um denominador comum 

diante do qual as pesquisas acadêmicas podem partir, viabilizando a  elaboração de proposições 

epistemológicas, metodológicas e praxiólogicas que ampliem, de forma realista, as possibilidades 

de acesso, por indivíduos e organizações,  de um repertório de respostas produtivas às  

adversidades. Para as empresas as revelações deste estudo implicam em maior foco das 

iniciativas de desenvolvimento, tanto organizacional quanto de pessoas, no alinhamento de 

estrutura, processos e  gestão de ativos intangíveis relacionados ao exercício da liderança, que 

resultem no delineamento de  uma cultura organizacional favorável e compatível com um 

contexto viabilizador da resiliência organizacional. 

 

Palavras-chave: Resiliência. Resiliência Organizacional. Adversidade. Recuperação. Adaptação 

Positiva. Teorias Organizacionais. Pessoas. Processo Decisório. 



 

 

ABSTRACT 

 

After all, what managers mean by resilience? It is the question that guided this study and 

reply you develop an empirical research with 17 managers of companies of different sizes, here 

in Rio de Janeiro, through semi-structured interviews held during the months from January to 

June 2015. The collected answers were submitted to discourse analysis posibilitando identify the 

discursive practice, figures of speech, the respondent ethos prevalent lexical selection, 

intertextuality and background themes and relate them to the elements of academic discourse 

corpus, which allowed the establishment of analytical categories of: human resilience and 

organizational resilience. The analysis concluded that for managers, although the concept of 

human resilience is also influenced by the elastic concepts and invulnerability, which informed 

the construction of the concept of resilience in the initial studies in the field of psychology, 

resilience is a dynamic process whose outcome is the successful adaptation and transformation of 

the individual. Organizational resilience is personified in the resilience of individuals, specifically 

in the managers whose behavior, individual and collective, help or hinder organizational 

resilience, highlighting the revelation as to how resilience influence the decision-making process, 

both by their presence as by their absence. This study is relevant to the extent that his revelations 

embody implications for academia and businesses. To the gym the influence of resilience in the 

decision making process signals a common denominator on which academic research can break, 

allowing the development of epistemological propositions, methodological and praxeological that 

increase, realistically, the chances of access by individuals and organizations, a repertoire of 

productive responses to adversity. For companies the revelations of this study imply greater focus 

of development initiatives, both organizational and people in alignment structure, processes and 

management of intangible assets related to the exercise of leadership, resulting in the delineation 

of a favorable organizational culture and compatible with an enabling context of organizational 

resilience. 

 

Key-words: Resilience, Organizational Resilience; Adversity; Recovery; Positive Adaptation; 

Organizational Theories; People; Decision Making Process; 
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1 O PROBLEMA 

 

1.1 Introdução 

 

Resiliência é um constructo importado da Engenharia de materiais e que tem sido 

sistematicamente utilizado na Administração (LENGNICK-HALL, BECK & LENGNICK-

HALL, 2011; WEICK & SUTCLIFFE, 2001; SUTCLIFFE & VOGUS, 2003; BURNARD & 

BHAMRA, 2011; FERNANDES, 1996; FLACH, 1991; CONNER, 1995; DENHARDT & 

DENHARDT, 2010; COUTU, 2002; HAMEL & VALIKANGAS, 2003; HORNE & ORR, 

1998). Entretanto, uma inquietação surgida em meu cotidiano de trabalho como consultora em 

desenvolvimento de pessoas, para empresas, e como coach, suscitou um questionamento. 

Afinal, o que os gestores entendem por resiliência? Esta é a pergunta de investigação deste 

estudo. Para respondê-la, desenvolvemos uma pesquisa empírica com gestores de empresas de 

diversos portes, aqui no Rio de Janeiro. 

Em minha atividade profissional, frequentemente, o objetivo dos trabalhos nos quais atuo é 

desenvolver competências que gerem ações construtivas e respostas mais produtivas e eficazes 

para a organização, resultando na evolução de um padrão de comportamentos reativo, diante de 

situações de crise, de mudança ou de alta pressão, para um padrão de adaptação saudável, o que 

situa a definição dos escopos destes trabalhos em torno de comportamentos/habilidades 

relacionados à capacidade de resiliência. 

Os gestores e profissionais com quem lido, inclusive aqueles da área de RH, ou não 

conhecem o conceito de resiliência, ou expressam percepções diferentes, que são referenciadas a 

dois aspectos: um, as capacidades de resistência e elasticidade como qualidades das pessoas 

resilientes, expressas por meio de metáforas variadas, como a que mais ouvi de clientes que é a 

do bambu que “enverga, mas não quebra”, e outro, a capacidade de percepção dos sinais do 

ambiente externo e adaptação às (novas) condições dadas, frequentemente descrita por meio de 

outra metáfora, “dançar conforme a música”.  

O meu cotidiano profissional sugere um consenso inquietante: resiliência está relacionada 

com as capacidades que não fazem parte de um repertório de conhecimentos sistemáticos de 

gestores e profissionais. Este “senso comum” encontra eco na academia no campo da Psicologia, 

(YUNES & SZYMANSKI, 2001; 2003; 2005). Segundo estas autoras, “no Brasil, a palavra 



12 

 

resiliência e seus significados ainda soam como ilustres desconhecidos para a grande maioria das 

pessoas” (YUNES & SZYMANSKI 2005, p.1).  

No campo da Administração, a resiliência  surge como produto da interação entre o sujeito 

ou o sistema e o meio em que está inserido, delineando duas perspectivas: a da resiliência das 

pessoas no ambiente organizacional e a da resiliência das organizações, e segundo Lengnick-

Hall, Beck & Lengnick-Hall (2011), não obstante trabalhos acadêmicos na área de 

Admininstração envolvam discussões sobre resiliência, como os de Collins & Porras (1994), 

Conner (1992), Freeman, Maltz, et al. (2004), Sutcliffe & Vogus (2003) e Weick (1993, 1995, 

2007),  a maior parte da produção relacionada ao constructo pertence ao campo da Psicologia. 

Para Yunes & Szymanski (2003, 2005), mesmo em Psicologia, a definição de resiliência 

não é tão clara nem tão precisa quanto na Física ou na Engenharia. Segundo as autoras,  

 

Isso se deve à complexidade e multiplicidade de fatores e variáveis que devem ser 

levados em conta no estudo dessa questão, quando aplicada a fenômenos humanos. Não 

há comocomparar “alhos com bugalhos”, ou seja, comparar a resiliência de materiais 

com a resiliência enquanto processo psicológico, mesmo porque o conceito de 

deformação em Física e Psicologia são incomparáveis (YUNES & SZYMANSKI 2005, 

p. 1-2). 

 

Paralelamente, a palavra resiliência tem sido cada vez mais frequentemente utilizada pelo 

pop-managment, em matérias e entrevistas de publicações como as revistas HSM Management, 

Harvard Business Review, Você S.A. e Exame (CARNEIRO, 2015). 

Nesta pesquisa, que se pautou na análise do conteúdo publicado no período de 2010 a 2014, 

de 27 revistas de Gestão de Negócios divulgadas no Brasil, incluindo Exame, Você S.A., HSM 

Management e Harvard Business Review Brasil, Carneiro (2015) constatou que a cobrança por 

profissionais adaptáveis e resilientes faz-se presente nos discursos empresariais, como uma 

condição para a empregabilidade do indivíduo e que existe uma convergência de demandas das 

competências dos profissionais, na qual a resiliência é uma competência essencial ao perfil de um 

profissional contemporâneo.  

De fato, conforme constato em meu cotidiano profissional, a presença de adversidades no 

ambiente organizacional demanda das pessoas ações de resposta – como lidar de forma positiva 

com a adversidade: como lidar interna/subjetiva e externamente/objetivamente com o stress 

causado pela adversidade, como perceber e avaliar fatores de risco presentes na adversidade, 
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como melhor se adaptar à um eventual novo contexto trazido pela adversidade, como aprender 

com a experiência adversa. 

A capacidade de adaptação positiva/saudável diante de adversidades (mudanças, conflitos, 

crises) ou situações estressoras ou de ameaça, desafiadoras, incluindo-se aqui eventos positivos 

que também causam stress (LUTHANS, 2002), e a geração de resultados que promova o 

subsequente desenvolvimento dessa capacidade de adaptação, atribuindo-lhe sustentabilidade, 

são fatores que impactam diretamente no desempenho das pessoas em seu ambiente profissional, 

reverberando no resultado das organizações, e que estão presentes nas diversas (mas 

complementares) abordagens do conceito de resiliência. 

Para Leite, Godoy & Antonello (2006), além das pessoas serem requeridas a se ajustarem à 

mudança, deve promovê-la na organização e também devem saber trabalhar em ambientes 

imprevisíveis. Ajustar-se às mudanças, promover mudanças e atuar em ambientes imprevisíveis, 

sob incerteza e ambigüidade são contextos que envolvem a ocorrência de adversidades e podem 

se constituir em adversidades per se. A forma como as organizações lidam com a sua adaptação 

às conjunturas em transformação (incerteza e risco), bem como às rupturas, está relacionada à 

como interpretam as informações obtidas interna e externamente, o que tangencia, além de 

pessoas, a cultura organizacional e estrutura e processos. 

Neste sentido, a pergunta de investigação Afinal, o que os gestores entendem por 

resiliência? desvela-se pertinente, bem como estende-se para uma investigação, que extrapola os 

limites da resiliência como competência componente de um perfil profissional, e adentra o 

terreno do conceito aplicado às organizações. 

Este trabalho está estruturado em sete seções. Na primeira, será apresentada a problemática 

de estudo, seus objetivos e relevância. A segunda seção tratará do marco teórico, no qual será 

apresentado o constructo da resiliência, com destaque às dimensões humana e organizacional, e 

sua relação com as teorias organizacionais. A terceira seção trata do percurso metodológico no 

qual será detalhado o processo de coleta e tratamento de dados. Na sequência, na quarta e na 

quinta seção, os resultados da pesquisa serão apresentados e discutidos à luz do marco teórico. Na 

sexta seção, serão apresentadas as implicações do estudo (reflexões finais) e, na sétima seção, 

será apresentada a conclusão e proposta uma agenda de pesquisa futura. 
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1.2 Objetivos 

 

O objetivo final deste estudo é desvelar como os gestores percebem a resiliência. 

Nesta persecução, buscaremos alcançar os seguintes objetivos intermediários: 

 

a) O quanto da percepção dos gestores de resiliência está relacionado ao aporte teórico 

que embasa e contextualiza o constructo, tanto na dimensão individual quanto na 

organizacional; 

b) Quais são as percepções sobre adversidade no ambiente de trabalho; 

c) Quais são as percepções sobre as relações existentes entre a avaliação subjetiva da 

adversidade e a interação social nas situações cotidianas, tanto no ambiente 

organizacional como fora dele, que impactam o desempenho da organização e das 

pessoas na organização; 

d) Quais são as percepções sobre constructos implicados no conceito de resiliência: 

adaptação, coping, fatores de risco, stress e fatores de proteção. 

 

1.3 Questões a serem respondidas 

 

Além de identificar como os gestores percebem o constructo resiliência, este problema de 

investigação será estendido para responder à perguntas secundárias, subjacentes a aplicação do 

constructo no ambiente organizacional: 

 

 Que importância atribui a resiliência? 

 A resiliência é uma competência demandada pelas organizações? 

 A resiliência pode ser desenvolvida? 

 Empresas podem ser resilientes? 

 O que faz com que uma empresa seja resiliente? 

 Qual a percepção destes profissionais sobre a relação da resiliência individual com 

o desempenho e o futuro da organização? 

 

 



15 

 

1.4 Relevância do estudo 

 

A resiliência tem atraído a atenção de estudiosos há anos e mesmo assim, uma definição 

comum ainda é evasiva. Enquanto a maioria dos autores concorda que é a capacidade de crescer e 

avançar em face de adversidades, muita ambiguidade continua a existir em torno dos processos 

subjacentes que compõem a resiliência, e alguns autores têm defendido a necessidade de uma 

maior clareza no uso de definições (POLK 1997, LUTHAR & CICCHETTI 2000, COLEMAN & 

GANONG, 2002). 

Em 1992, Conner publicou um estudo referente à análise do comportamento de executivos 

quando da implementação de processos significativos de mudanças, como reestruturações ou 

introduções de novas tecnologias, e verificou que o modo como as pessoas reagem ao stress 

causado por uma mudança se altera conforme a percepção individual do momento de crise: 

algumas pessoas tendem a ver primeiramente as implicações perigosas e negativas da situação, 

outras focam na busca de novas oportunidades. 

Note-se que apesar de ter sido feito há 22 anos, o estudo de Conner (1992) trata de questões 

ainda enfrentadas no mundo do trabalho. Em virtude de muitas empresas não estarem adaptadas 

às crescentes transformações na conjuntura econômica e social da era da incerteza, seus 

empregados e líderes têm apresentado diversas disfunções tais como: decisões mal tomadas, 

constantes conflitos com parceiros de trabalho, irritação momentânea interrompendo com a 

execução de tarefas, comportamento muito explosivo no ambiente organizacional, entre outros. 

Estas disfunções podem gerar efeitos nos colaboradores, tais como: apatia, depressão, 

esgotamento físico ou psicológico (CONNER, 1995). 

Neste sentido, este estudo é relevante na medida em que contribuirá para preencher lacunas 

relevantes para as empresas e para a academia. 

Para as empresas, conhecer a percepção de gestores sobre a resiliência contribui para 

identificar gaps, e assim maximizar a construção de soluções para o desenvolvimento de práticas, 

processos e comportamentos mais eficazes, no sentido de mitigar o impacto negativo de 

adversidades sobre o funcionamento e a interação social das pessoas, no ambiente organizacional, 

facilitando a gestão de situações estressoras ou de ameaça. 

Para a academia, o conhecimento da percepção dos gestores contribui na medida em que 

indica caminhos para a elaboração de proposições metodológicas, epistemológicas e 
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praxiólogicas que ampliem, de forma realista, as possibilidades de acesso, por indivíduos e 

organizações, de um repertório de respostas produtivas às adversidades. 

 

1.5 Delimitação do estudo 

 

Alguns autores (OJEDA, 2004; FANTOVA, 2008) apontam que os estudos sobre a 

resiliência podem ser organizados em três correntes: a norte-americana ou anglo-saxônica, a 

européia e a latino-americana.  Na corrente norte-americana, a resiliência surgiria como produto 

da interação entre o sujeito e o meio em que está inserido, sendo mais pragmática mais centrada 

no indivíduo, tomando como avaliação (da resiliência) dados observáveis e quantificáveis, 

comumente com enfoque behaviorista ou ecológico transacional. A europeia teria uma 

perspectiva ética, mais relativista, com enfoque comumente psicanalítico, tomando a visão do 

sujeito como relevante para a avaliação da resiliência. E a corrente latino-americana, seria mais 

comunitária, enfocando o social como resposta aos problemas do sujeito em meio às 

adversidades.  

Não obstante existam diferenças nas formas de concepção de resiliência nas três correntes 

citadas, as definições de resiliência construídas por autores de diversas nacionalidades parecem, 

ainda que à primeira vista, semelhantes, uma vez que falam de adversidades, danos, ameaças ou 

adversidades e de uma resposta de adaptação saudável (positiva) a isso. E todas são definições 

para resiliência. Consequentemente parecem apontar para um mesmo fenômeno.  

Ademais, nosso intuito com esta pesquisa não é classificar os estudos e pesquisas ou 

discutir classificações e categorizações dos estudos e pesquisas, nem tampouco proceder a 

quaisquer estudos empíricos sobre resiliência que pretendam estudar indivíduos que, após se 

abalarem, se recuperam e se transformam ou indivíduos que, estejam sob stress ou vivendo 

momentos traumáticos. Portanto, definições diferentes de resiliência, ainda que para estudos 

empíricos dessas naturezas/finalidades impliquem na possibilidade de se investigar fenômenos 

diferentes, conforme é preocupação de pesquisadores na área de Psicologia, para o objetivo desta 

pesquisa são, na verdade enriquecedoras. Não estamos buscando construir um conceito de 

resiliência, nem tampouco investigar o fenômeno por quaisquer meios (aplicação de escalas, 

estudos longitudinais, etc.), mas investigar como gestores percebem resiliência, e as respostas da 

investigação poderão mostrar como os gestores percebem tanto o conceito como o fenômeno. 
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E é isso que nos interessa:  

i) Do ponto de vista teórico/epistemológico: O que seria e o que não seria resiliência, 

afinal? De onde vem esse conceito? E essa palavra? Quais são os termos 

precursores? A resiliência seria um traço de personalidade ou um processo? Como 

se relacionam resiliência, adversidade e adaptação, em seus vários sentidos? Qual é 

a articulação, nas teorias sobre a resiliência, dos constructos associados de fatores 

de risco, fatores de proteção, coping, invulnerabilidade e vulnerabilidade? Como 

esses citados conceitos podem ser organizados de forma a ajudar na delimitação da 

definição de resiliência? No que diz respeito às organizações, o que a resiliência 

significa? Como o conceito vem sendo construído no que respeito à sua aplicação 

nas empresas? Quais são os fatores ou características de empresas resilientes? e 

Como as teorias organizacionais impactam o desempenho dos fatores/características 

de resiliência em uma empresa? 

ii) Do ponto de vista da investigação: Como gestores percebem a resiliência? O que é 

resiliência? Que tipo de acontecimentos demanda resiliência de uma pessoa? Como 

uma pessoa consegue ser resiliente? Resiliência é uma característica de 

personalidade? Resiliência varia de pessoa para pessoa? Como? O que a pessoa 

resiliente faz? Que importância atribuem a resiliência? A resiliência é uma 

competência demandada pelas organizações? A resiliência pode ser desenvolvida? 

Empresas podem ser resilientes? O que faz com que uma empresa seja resiliente? 

Qual a percepção destes profissionais sobre a relação da resiliência individual com o 

desempenho e o futuro da organização? Como pessoas resilientes contribuem para 

que a empresa seja resiliente? 

 

É importante esclarecer que a pesquisa bibliográfica aqui realizada não abarcou nem 

procurou abarcar todo o material disponível sobre a resiliência. No decorrer da análise dos textos 

foram dispensados os estudos que relacionassem a resiliência ao sofrimento no trabalho, eis que 

direcionavam a fundamentação para a Psicodinâmica do Trabalho, o que não é a nossa escolha 

epistemológica para este estudo.  
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2 MARCO TEÓRICO  

 

2.1 – Resiliência: o resgate de um constructo 

 

A resiliência pode ser entendida como uma característica de objetos, indivíduos, 

organizações e sistemas (DENHARDT & DENHARDT, 2010). No entanto, as formas como cada 

um desses campos tem traduzido, definido e utilizado o conceito de resiliência são bastante 

distintas (DENHARDT &  DENHARDT, 2010).  

Em um estudo teórico sobre resiliência que investiga, na literatura nacional e internacional, 

a forma como pesquisadores da área de Psicologia concebem o conceito e suas origens, Brandão, 

Mahfoud & Gianordoli-Nascimento (2011), com o objetivo de questionar a ideia de que a noção 

de resiliência para a psicologia veio da Física ou das Ciências exatas, traçam considerações a 

respeito da palavra “resiliência” na língua portuguesa e na inglesa, e do conceito na disciplina da 

resistência dos materiais.  

Estes autores atribuem a origem de seu questionamento ao fato de terem observado que: 

 

...tal origem física só é relatada pela literatura brasileira e por alguns outros autores de 

língua latina, mas não é dito em nenhum momento pelos precursores das pesquisas 

(anglo-saxões) e pelos principais pesquisadores internacionais sobre o tema, como 

Michael Rutter, Norman Garmezy, Ann Masten, Emmy Werner e Ruth Smith, Michael 

Ungar, Edith Grotberg, Suniya Luthar, entre outros  (BRANDÃO, MAHFOUD & 

GIANORDOLI-NASCIMENTO, 2011, p. 265) 

 

E, segundo os autores,  

 
Pelo menos no Brasil, é interessante notar que isso começou a ser propagado de maneira 

maciça desde que Maria Ângela Mattar Yunes (Yunes, 2001, 2003, 2006; Yunes & 
Szymanski, 2001, 2005) começou a publicar os textos em que dá a entender que a noção 

para a psicologia viria da física, embora, nem sempre, afirme isso categoricamente. A 

autora fala do tema em relação à ciência exata, de sua origem e significado neste campo 

de conhecimento e das conceituações para a física, trazidas em dicionários. Em alguns 

textos, essa autora alerta para o risco na transposição do conceito da física para as 

ciências humanas (YUNES & SZYMANSKI, 2001, 2005; BRANDÃO, MAHFOUD & 

GIANORDOLI-NASCIMENTO, 2011, p. 266). 

 

Brandão, Mahfoud & Gianordoli-Nascimento (2011) realizaram investigações tanto na 

disciplina da resistência dos materiais, pertencente aos campos da Física e de Engenharia, como 

na etimologia. Do latim, resílio ou resiliens, significa saltar para trás, voltar, ser impelido, recuar, 

encolher-se, romper. Pela origem inglesa, resilient remete à ideia de elasticidade e capacidade 
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rápida de recuperação. Segundo Yunes (2001), no dicionário da língua inglesa se encontram duas 

definições para o termo: a primeira se refere à habilidade de voltar rapidamente para o estado 

usual de saúde ou de espírito depois de passar por doenças, dificuldades etc.; a segunda definição 

refere-se à habilidade de uma substância retornar à sua forma original quando a pressão é 

removida: flexibilidade. Note-se que nestas definições o termo se aplica tanto a materiais quanto 

a pessoas. Quanto ao significado em língua portuguesa, a mesma autora (YUNES, 2001) comenta 

que, no dicionário Novo Aurélio, a referência é feita apenas à resiliência de materiais. No 

entanto, em outro dicionário de língua portuguesa (HOUAISS, 2001), o verbete contempla tanto 

o sentido físico (propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após 

terem sido submetidos a uma deformação elástica) quanto o sentido figurado, remetendo a 

elementos humanos (capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às 

mudanças). 

As investigações das origens etimológicas da palavra resiliência em línguas latinas e 

línguas anglo-saxônicas e a história dos estudos sobre resiliência contribuíram no entendimento 

de como o conceito resiliência foi construido no campo da Psicologia e, sobretudo, como essa 

construção influenciou as concepções dos pesquisadores de diferentes nacionalidades. 

Isto posto, passaremos a tratar do consrtucto  resiliência na Engenharia e na Física. 

Conforme ensina Timoshenko (1953; 1976), a descoberta do constructo resiliência ocorreu 

a partir de experimentos de Engenharia e Física nos quais metais eram submetidos a pressões 

diversas (temperatura, força, etc.), a fim de determinar o grau de elasticidade que poderiam 

suportar sem serem destruídos.  Foi o inglês Thomas Young que, em 1807, publicou a obra que 

introduziu a noção de módulo de elasticidade. Young (1807) fala de resiliência ao apresentar uma 

discussão sobre fraturas de corpos elásticos produzidas por impacto. Tais estudos comprovaram 

que cessada a pressão sobre o material, este retornava a sua condição inicial, mantendo suas 

propriedades. O estudo da resiliência como um conceito estende-se, então, desde 1807 e continua 

até o presente momento. 

Contudo, o conceito de resiliência no campo da Engenharia e da Física, especificamente na 

disciplina resistência dos materiais, já não significa o que significava para Young (1807). Nesta 

disciplina, “a capacidade do material estrutural suportar um impacto sem ficar deformado 

permanentemente depende de sua resiliência” (BEER & JOHNSTON 1981/1989, p. 522), e 

resiliência está relacionada à capacidade que a zona elástica de um material tem de voltar ao 
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normal depois de cessada a fonte de energia que causa a deformação (BRANDÃO, MAHFOUD 

& GIANORDOLI-NASCIMENTO, 2011) 

 Então, a noção de resiliência, para físicos e engenheiros, está relacionada ao limite de 

elasticidade que um material apresente. No campo da Psicologia, especificamente na literatura 

brasileira, Brandão; Mahfoud & Gianordoli-Nascimento (2011) admitem que há um consenso a 

respeito do conceito da resiliência ser originário da física ou do termo “resiliência” ter sido 

“importado” dessa disciplina, citando como exemplos os estudos de: Assis e cols. (2006); 

Balancieri, (2007); Couto-Oliveira (2007); Junqueira & Deslandes (2003); Libório, Castro, & 

Coêlho (2006); Poletto (2007); Poletto & Koller (2006, 2008); Souza & Cerveny (2006a, 2006b); 

Trombeta & Guzzo (2002); Yunes, (2003); Yunes, Mendes, & Albuquerque,(2005); Yunes & 

Szymanski, (2001).  

Neste contexto, vale pontuar que: 

 

A ideia que uma das concepções que a psicologia tem da resiliência – de modo geral, 

capacidade para se recuperar de abalos sofridos ou de se abalar e voltar ao que se era 

antes do abalo – tem mais a ver com o conceito físico da elasticidade do que 

propriamente de resiliência. Isso porque a elasticidade seria a característica dos materiais 

de se deformarem e voltarem à sua forma original, após o fim da causa da deformação 

(PINTO, 2002) [...]Mas nem tudo que resiste a pressões ou a abalos apresenta 

resiliência, pois há materiais que sob pressão não se deformam e, nesses casos, nem 

absorveriam a energia do impacto, sendo considerados resistentes, mas não elásticos. 
Quando um material resiste a um impacto, deformando-se pouco ou nada, ele é 

considerado rígido (AMARAL, 2002). Este material, após certo limite de força aplicada 

sobre ele, se rompe de maneira irreversível, sem ter havido deformação. Um material 

elástico, por sua vez, também pode se romper ou sofrer outro tipo de deformação 

permanente, mas somente depois de ultrapassado seu limite de elasticidade e seu 

“módulo de resiliência”, ou seja, a quantidade de energia passível de ser absorvida. A 

partir desse entendimento dos conceitos da resistência dos materiais, caso se quisesse 

transpor de forma mais fidedigna o conceito de resiliência da física para a psicologia ou 

as ciências humanas estudarem, ao se focalizar a resiliência das pessoas, os estudos 

deveriam investigar o quanto as pessoas poderiam suportar de pressão, ou de stress, 

antes de apresentarem abalo psicopatológico irreversível. Já se os estudos quisessem 
observar como as pessoas se abalam, se transformam sob uma pressão e se recuperam 

posteriormente, eles estariam investigando a elasticidade (psicológica) humana. Com 

isso, parece que, se o termo/conceito de resiliência usado pela psicologia foi originado 

na física, na resistência dos materiais, ele foi transposto de maneira imprecisa, pois se 

relaciona mais com o conceito de elasticidade do que de resiliência dos materiais. Para 

que se deformem sem se romper, é necessária a resiliência que implica na absorção da 

energia do impacto (BRANDÃO; MAHFOUD, GIANORDOLI-NASCIMENTO 2011, 

p. 264). 

 

Embora os pesquisadores de língua latina atribuam às ciências exatas o termo e/ou o 

conceito da resiliência, os autores de língua inglesa não se preocupam em explicar a origem do 
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termo resiliência em seus trabalhos (BRANDÃO; MAHFOUD, GIANORDOLI-NASCIMENTO, 

2011) 

Nas décadas de 1970 e1980, pesquisadores americanos e ingleses voltaram sua atenção 

para o fenômeno das pessoas que permaneciam saudáveis apesar de expostas a severas 

adversidades. (GARMEZY, MASTEN, & TELLEGEN, 1984; WERNER & SMITH 1989, 1992, 

RUTTER 1985, 1993b, 1999). Inicialmente, essas pessoas foram chamadas de invulneráveis 

(ANTHONY, 1974) e o fenômeno, de invulnerabilidade. Mais tarde, o termo invulnerabilidade 

seria substituído por resiliência. 

Alguns pesquisadores, em trabalhos sobre temas relacionados à infância,  tópicos de 

desenvolvimento em psicologia e psiquiatria e temas relacionados à recuperação de sistemas 

naturais de stresss ambientais, em outras palavras, como os indivíduos e os ecossistemas são 

capazes de "bounce back" quando enfrentam a adversidade (RUTTER, 1999; LUTHAR et al 

2000; TUGADE & FREDRICKSON, 2004; AVEY 2008; DENHARDT & DENHARDT, 2010), 

às vezes utilizam  símiles a partir da constituição física de certo material para exemplificar e 

ilustrar as conclusões de seus estudos, mas não atribuem à Física o uso do termo resiliência. 

Brandão; Mahfoud, Gianordoli-Nascimento (2011, p. 264)  asseveram que: 

 
Em relação às concepções adotadas sobre o tema, percebemos que, de modo geral, 

ingleses e norte-americanos entendem a resiliência como resistência ao stress, enquanto 

brasileiros e pesquisadores falantes de línguas latinas têm uma concepção que entende a 

resiliência ora como resistência ao stress, ora como associada a processos de recuperação 

e superação de abalos emocionais causados pelo stress. 

 

No campo das Ciências Humanas, o desenvolvimento conceitual da resiliência foi 

construído como uma trajetória, um contínuo, um sistema, um traço, um processo, um ciclo, e 

uma categoria qualitativa (FLACH 1980, 1988, RUTTER, 1985, JACELON 1997, TUSAIE & 

DYER 2004, BONANNO 2004, 2005). Para Reich, Zautra & Hall (2010), a resiliência pode ser 

analisada em níveis diversos: dimensões básicas como a biológica, a cognitiva, a emocional, a 

comportamental, a perspectiva das fases da vida humana, a dimensão social e a 

organizacional/comunidade, e sob a ótica de aspectos étnicos e de diferentes dimensões culturais. 

Do ponto de vista histórico, existem dois grandes discursos sobre resiliência humana - o 

fisiológico e o psicológico (TUSAIE & DYER, 2004).  

Fisiologicamente, os seres humanos dispõem de mecanismos homeostáticos para promover 

a resiliência em caso de adversidade, como hemorragias ou stress (JACKSON, FIRTKO & 

EDENBOROUGH, 2007).  
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Especificamente no campo da Psicologia, os trabalhos iniciais referentes ao conceito de 

resiliência humana emergiram a partir de estudos sobre psicopatologias do desenvolvimento. 

Invencibilidade e invulnerabilidade são termos precursores do termo resiliência, na Psicologia. 

Segundo relatos de Masten & Garmezy (1985), Rutter (1985) e Werner & Smith, (1992) foi 

o psiquiatra infantil E. J. Anthony que, em 1974, introduziu o termo invulnerabilidade na 

literatura da área do desenvolvimento, para “descrever crianças que, apesar de prolongados 

períodos de adversidades e stress psicológico, apresentavam saúde emocional e alta competência" 

(WERNER & SMITH, 1992, p. 4). Como este termo parecia sugerir que as crianças seriam 

totalmente imunes a qualquer tipo de desordem, independentemente das circunstâncias, as 

primeiras discussões começaram a surgir: Rutter (1985, 1993), que junto com Garmezy (1971) é 

um dos pioneiros no estudo da resiliência na Psicologia, explica que invulnerabilidade passa uma 

ideia de resistência absoluta ao stress e uma característica imutável, que dá a entender que os 

indivíduos são intocáveis e não tem limites para suportar o sofrimento, assim, nas palavras de 

Masten e Garmezy (1985, p.12): "um termo menos olímpico como resiliência ou resistência ao 

stress, se fazia necessário". A visão de resiliência como invulnerabilidade que marcou os estudos 

iniciais é alvo de pesquisas mais recentes, que vem indicando que o grau de resistência não tem 

uma quantidade fixa, e sim, varia de acordo com as circunstâncias (RUTTER, 1985) e que a 

resiliência ou resistência ao stress é relativa, com bases tanto constitucionais como ambientais, o 

que reforça a constatação que resiliência e invulnerabilidade não são termos equivalentes 

(ZIMMERMAN & ARUNKUMAR, 1994). Não obstante, segundo Yunes (2003), esta versão 

inicial da invulnerabilidade às adversidades ainda vem orientando uma boa parte da  produção 

científica de muitos pesquisadores. 

De acordo com Luthar (2006), até recentemente, o trabalho acadêmico sobre resiliência foi 

campo exclusivo da Psicologia do Desenvolvimento, sendo o trabalho de Emmy Werner e Ruth 

Smith (1992), um estudo longitudinal que teve início em 1955 e durou trinta e dois anos, 

precursor do uso do conceito de resiliência no campo da Psicologia Social. 

Nem invencíveis, nem elásticos. De acordo com Denhardt & Denhardt (2010), indivíduos 

não sobrevivem à adversidades simplesmente retornando ao seu estado anterior. Na verdade, a 

chave para resiliência psicológica é a capacidade de se adaptar, aprender e mudar, e se tornar 

mais resiliente. Assim, a resiliência vai muito além de resistir ao stress, recuperar ou “saltar para 

trás”.  
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Mais recentemente, a resiliência psicológica é definida como a capacidade de seguir em 

frente de maneira positiva, a partir de experiências adversas, negativas ou positivas, traumáticas 

ou estressantes (TUGADE & FREDRICKSON, 2004); é um conceito amplo que se refere a 

processos ou padrões de adaptação positiva e desenvolvimento, em um contexto de risco e 

adversidade (ZAUTRA, HALL & MURRAY, 2010; ONG, BERGMAN & CHOW, 2010; 

LUTHAR, CICCHETTI & BECKER, 2000). 

Também vale a pena mencionar que fatores individuais (porque as pessoas diferem em suas 

capacidades internas), sociais, culturais e ambientais influenciam a capacidade global de um 

indivíduo se recuperar. 

Há duas condições críticas implícitas na noção de resiliência: exposição à adversidade 

(ameaça/risco ou evento positivo) e alcance de adaptação positiva. Por definição, a resiliência é 

posicionada de forma interdependente da adversidade, i.e. para demonstrar  resiliência, é preciso 

primeiro encontrar adversidade ou desafio (ZAUTRA, HALL & MURAY, 2010; CHARNEY, 

2004; MASTEN & WRIGHT, 2010; KENT & DAVIS, 2010).  

No que diz respeito à resiliência humana, embora a habilidade de crescer e seguir em frente 

diante do infortúnio é o ponto sobre o qual a maioria dos autores concordam, muita ambiguidade 

continua a existir em torno das características e processos subjacentes compreendidos na 

resiliência, por exemplo, se qualidades de resiliência são aprendidas ou são parte da natureza 

genética de um indivíduo é um debate bastante comum (RICHARDSON, 2002).  

Para Reich, Zautra e Hall (2010), embora a resiliência se apresente sob definições e 

caracterizações eivadas de certa variação, há dois temas dominantes que são centrais ao conceito 

de resiliência: (1) como uma resposta a eventos estressores/adversidades, a resiliência foca na 

recuperação (recovery), que é a habilidade de se recuperar do stress, a capacidade de reaver o 

equilíbrio (físico e psíquico) rapidamente, retornando ao equilíbrio, ao estado saudável ou 

produtivo (MASTEN, 2001; RUTTER, 1987); e (2) a resiliência, como um resultado da 

adaptação bem sucedida à adversidade, implica a continuidade da trajetória de recuperação, 

gerando sustentabilidade (sustainability) do equilíbrio saudável que permite a melhoria das 

capacidades funcionais para lidar com stress/adversidade futuro, e continuar seguindo em frente 

em face da adversidade (BONANO, 2004), como em um ciclo virtuoso.  

A resiliência tem atraído a atenção de estudiosos há anos e mesmo assim, uma definição 

comum ainda é evasiva. Enquanto a maioria dos autores concorda que é a capacidade de crescer e 
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avançar em face de adversidades, conforme já apontado, muita ambiguidade continua a existir em 

torno dos processos subjacentes que compõem a resiliência, e alguns autores têm defendido a 

necessidade de uma maior clareza no uso de definições (POLK 1997,  LUTHAR & CICCHETTI 

2000, COLEMAN & GANONG, 2002). Como resposta a inconsistências identificadas em 

entendimentos de resiliência, Polk (1997) examinou 26 estudos publicados para identificar as 

características ou temas que distinguem e definem resiliência. A partir daí, ela foi capaz de 

identificar quatro padrões de resiliência: padrão disposicional, que engloba atributos 

psicossociais; padrão relacional, que se refere aos papéis e relações que influenciam a resiliência 

intrínseca e extrínseca; padrão situacional, que capta a capacidade que as pessoas têm de avaliar e 

reagir ao stress ou situações de adversidade; e o padrão filosófico, que inclui crenças e princípios 

pessoais (POLK, 1997).  

Por outro lado, Rutter (1999) argumenta que o conceito de resiliência tem sido construído 

de forma ampla e que isso é necessário e apropriado dentro da seara acadêmica.  

Em um trabalho seminal no campo da psicologia, Luthar, Cicchetti e Becker (2000, p. 543), 

apresentam uma avaliação crítica do constructo resiliência, e afirmam que "resilience refers to a 

dynamic process encompassing positive adaptation within the context of significant adversity." 

Da mesma forma, Masten & Wright (2010, p. 215) definem a resiliência como "a broad concept 

that generally refers to positive adaptation in any kind of dynamic system that comes under 

challenge or threat". Coleman & Ganong (2002, p. 1) definem resiliência como "um processo 

dinâmico que engloba adaptação positiva dentro do contexto de adversidade significativa", 

enquanto Rutter (1999, p. 119) descreve de forma genérica como “o fenômeno de superar o stress 

ou adversidade” e propõe um continuum em que a vulnerabilidade e a resiliência se posicionam 

em cada extremidade (RUTTER, 1985). 

Tusaie & Dyer (2004) citam a importância da capacidade de resiliência para lidar com as 

transições da vida estressantes. Igualmente, Avey et al. (2008) sugerem que a resiliência 

desempenha um papel significativo no gerenciamento do „stress positivo‟ e que a resiliência pode 

também ser caracterizada como uma resposta de coping a eventos positivos, como promoções, 

novo emprego ou novas responsabilidades.  

No campo da Administração há duas perspectivas: a da resiliência das pessoas no ambiente 

organizacional e a da resiliência das organizações. O estudo da resiliência neste campo permite a 

exploração de fatores que impactam diretamente o desempenho das organizações em seus 
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ambientes e das pessoas em seus ambientes profissionais, influenciando resultados de curto e 

longo prazo das organizações. 

A resiliência surge como produto da interação entre o sujeito e o meio em que está inserido 

e, segundo Lengnick-Hall, Beck & Lengnick-Hall (2011), não obstante trabalhos acadêmicos na 

área de Administração envolvam discussões sobre resiliência, como os de Collins & Porras 

(1994), Conner (1992), Freeman, Maltz et al. (2004), Sutcliffe & Vogus (2003) e Weick (1993, 

1995, 2007), a maior parte da produção relacionada ao constructo pretence ao campo da 

Psicologia. 

Considerando que a literatura sobre resiliência organizacional ainda é pouco desenvolvida, 

Denhardt & Denhardt (2010) recomendam considerar: 

 

i) De que perspectiva os autores do assunto estão partindo, se da perspectiva 

psicológica (MALLACK, 1998; LENGNICK-HALL & BECK, 2003) ou da de 

sistemas (HORNE, 1997); e se a abordagem foca na reação a circunstâncias 

pontuais e de grandes proporções (LENGNICK-HALL, BECK & LENGNICK-

HALL, 2011) ou na capacidade de adaptação de longo prazo (HAMEL & 

VALIKANGAS, 2003), o que Denhardt e Denhardt chamam de “everyday 

resilience” (DENHARDT & DENHARDT, 2010, p. 336); e  

ii) Se o foco (do autor) é sobrevivência (LISACK & LETICHE, 2002) ou 

inovação/construção de capacitação (SUTCLIFFE & VOGUS, 2003; LENGNICK-

HALL & BECK, 2003; LENGNICK-HALL, BECK & LENGNICK-HALL, 2011; 

HAMEL & VALIKANGAS, 2003). 

 

A presença de adversidades no ambiente organizacional demanda das pessoas ações de 

resposta – como lidar de forma positiva com a adversidade: como lidar interna/subjetiva e 

externamente/objetivamente com o stress causado pela adversidade, como perceber e avaliar 

fatores de risco presentes na adversidade, como melhor se adaptar à um eventual novo contexto 

trazido pela adversidade, como aprender com a experiência adversa. 

Em um contexto organizacional, Luthans (2002, p. 702) define resiliência humana como "a 

capacidade, que pode ser desenvolvida, de se recuperar das adversidades, conflitos e de falhas, ou 
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até mesmo, em face de eventos positivos, que representam  progresso e aumento da 

responsabilidade”. 

Para Jackson, Firtko & Edenborough (2007, p. 3), “Workplace adversity can be viewed as 

any negative, stressful, traumatic, or difficult situation or episode of hardship that is encountered 

in the occupational setting”. 

Denhardt & Denhardt (2010) asseveram que “Resilience involves the ability to adapt 

creatively and constructively to change, and change is one constant in organizational life today” 

(DENHARDT & DENHARTD, 2010 p. 333).  

Para estes autores, se resiliência é definida como a habilidade de se recuperar (bounce 

back) de adversidades (que variam de desastres a disputas de poder, passando por crises de 

turnover) de forma que a organização se torne mais flexível e mais preparada para adaptar-se a 

adversidades futuras, então a resiliência é uma qualidade que líderes e gestores em todas as 

organizações deveriam procurar desenvolver, a qualquer tempo (não só diante de desastres ou 

crises externas e internas), implicando que compreender o indivíduo resiliente pode fornecer 

bases para definir organizações resilientes, já que tanto as interações entre os indivíduos como 

suas ações isoladas alicerçam a capacidade coletiva de resiliência de uma organização 

(LENGNICK-HALL, BECK & LENGNICK-HALL, 2011). Neste diapasão, daremos sequência à 

apresentação da conceituação de resiliência humana. 

 

2.2 Resiliência Humana 

 

A resiliência humana despertou o interesse de psiquiatras e psicólogos quase cinco décadas 

atrás.  O estudo da resiliência ou a ciência da resiliência, como se referem diversos autores, foi 

lançado, na década de 1970, estendendo-se nos anos 80, por pioneiros incluindo E. James 

Anthony, Emory Cowen, Norman Garmezy, Lois Murphy, Michael Rutter e Emmy Werner 

(MASTEN & WRIGHT, 2010). Anthony, conforme já mencionado na seção anterior, em 1974, 

introduziu os termos precursores do termo resiliência, invencibilidade e invulnerabilidade, na 

literatura da área de Psicologia, para “descrever crianças que, apesar de prolongados períodos de 

adversidades e stress psicológico, apresentavam saúde emocional e alta competência" (WERNER 

& SMITH, 1992, p. 4). Embora a visão de resiliênca como invulnerabilidade que marcou os 

estudos iniciais seja alvo de pesquisas mais recentes, que tem indicado que o grau de resistência 
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não tem uma quantidade fixa, e sim, varia de acordo com as circunstâncias (RUTTER, 1985) e 

que a resiliência ou resistência ao stress é relativa, com bases tanto constitucionais como 

ambientais, reforçando a constatação que resiliência e invulnerabilidade não são termos 

equivalentes (ZIMMERMAN & ARUNKUMAR, 1994), esta versão inicial da invulnerabilidade 

às adversidades ainda vem orientando uma boa parte da produção científica de muitos 

pesquisadores (YUNES, 2003). 

Não obstante, o estudo longitudinal feito por Emmy Werner (1982) e Ruth Smith 

(WERNER & SMITH, 1982) que durou 32 anos, é o estudo fundacional a que se refere à maior 

parte da literatura científica sobre resiliência infantil. Este estudo tratou de relatar as conclusões 

da avaliação, entre outros aspectos, das consequências em longo prazo sobre o desenvolvimento 

físico, cognitivo e psicossocial, das condições adversas sob as quais viveram 698 crianças 

nascidas em 1955, na ilha de Kauai-Hawaii. Das 698 crianças, aproximadamente um terço, 201, 

foi considerada de alto risco, e dessas, 72 na vida adulta se desenvolveram como pessoas que, sob 

o ponto de vista vocacional e acadêmico, foram consideradas competentes, confiantes e capazes 

de administrar sua vida dentro de padrões considerados normativos, apesar das condições 

desvantajosas. 

Outros importantes trabalhos marcam o início dos estudos sobre resiliência. O psiquiatra 

Michael Rutter, em um estudo também longitudinal (1979 a 1989), acompanhou, durante dez 

anos (de 1979 a 1989), 125 crianças cujos pais eram portadores de doença mental, e descobriu 

que embora expostos a múltiplos fatores de risco, um quarto delas se mostrou resiliente.  A 

constatação de Michel Rutter de que estas crianças não sucumbiram às condições adversas, serviu 

de ponto de partida para uma investigação no sentido de compreender como elas conseguiram 

evitar os efeitos negativos da convivência com a doença mental e identificar o que as protegia dos 

perigos potenciais a que estavam expostas. 

O Minnesota Risk Research Project conduzido por Norman Garmezy (1971) e seus colegas 

(GARMEZY, MASTEN, & TELLEGEN, 1984), investigou filhos de pais esquizofrênicos, de 

1971 a 1982, para descobrir que a maioria das crianças não se tornaram adultos mal adaptados, 

mas cresceu para se tornar um adulto acolhedor e competente. Outros estudos envolvendo filhos 

de mães esquizofrênicas (GARMEZY, 1974; GARMEZY & STREITMAN, 1974; MASTEN et 

al., 1990) foram determinantes na construção do campo teórico e empírico da  resiliência infantil, 

pois diante das evidências de superação dessas crianças em face da situação de alto risco, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885202/#R57
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885202/#R63
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885202/#R100
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885202/#R100
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pesquisadores aumentaram seus esforços para compreender as variações individuais em resposta 

à adversidade. 

Estes pesquisadores reconheceram a importância, a relevância e o significado de 

compreender a resiliência no processo de desenvolvimento humano, de compreender como 

pessoas que tinham tudo contra si, alcançaram um desenvolvimento positivo. De um ponto de 

vista histórico, estes pesquisadores que escreveram nas décadas de 1970 e 1980 reveleram uma 

mudança de paradigma de examinar fatores de risco que levavam a problemas psicossociais para 

a identificação de pontos fortes (strengths) de um indivíduo que o conduziam a adaptação 

saudável em face de adversidades (BENSON, 1997). 

Alguns elementos são chave para que se possa compreender o próprio conceito de 

resiliência como também melhor apreciar a evolução desse constructo.  

O primeiro deles refere-se aos fatores de risco, termo usado no campo da Psicologia, nas 

investigações sobre como é afetada a capacidade de resiliência de crianças e adolescentes; são 

“eventos geradores de stress e que aumentam a probabilidade do sujeito apresentar dificuldades, 

podendo desenvolver uma série de problemas” (TABOADA et al, 2006, p. 110). Fatores de risco 

podem ser crônicos ou agudos: condições de pobreza, rupturas na família, vivência de algum tipo 

de violência, experiências de doença no próprio indivíduo ou na família e perdas importantes são 

alguns exemplos. Eventos considerados como risco são obstáculos individuais ou ambientais que 

aumentariam a vulnerabilidade da criança (e dos indivíduos, independente da etapa de 

desenvolvimento) para resultados negativos no seu desenvolvimento (PESCE et al, 2004).  

Fatores de risco, para Grünspun (2002), são aqueles presentes no ambiente econômico, 

psicológico e familiar que possuem grande probabilidade de causar danos sociais evidentes; é um 

termo ainda aplicado para agrupar eventos que englobam, dentre outros, ameaças, sofrimentos, 

perigos e rupturas externas; são de forma genérica denominados por diversos autores 

“experiências estressantes” ou “condições adversas” ou “adversidades” (TABOADA et al., 

2006). 

Adversidade é o termo associado a um estado de angústia ou sofrimento associado com o 

infortúnio, trauma, dificuldade, mudança, um acontecimento trágico ou com um evento positivo 

(RUTTER, 1999; LUTHAR et al, 2000; TUGADE & FREDRICKSON, 2004; AVEY 2008; 

DENHARDT & DENHARDT, 2010).   
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A definição base da resiliência traz a questão da adaptação do indivíduo frente a situações 

de adversidade ou de stress. Risco, adversidade e stress são termos mencionados frequentemente 

nas conceituações de resiliência. Há certa dificuldade em distingui-los, uma vez que os três se 

referem a experiências negativas. Experiências de vida negativas são inevitáveis para qualquer 

indivíduo, e um evento pode ser enfrentado como perigo por um indivíduo e para outro, ser 

apenas um desafio, o que significa dizer que a visão subjetiva de um indivíduo a determinada 

situação, ou seja, sua percepção, interpretação e sentido atribuído ao evento estressor é que o 

classificará ou não como adversidade e determinará a condição e a intensidade do stress 

percebido. No que diz respeito a apreciação do que é adversidade e do stress que ela pode causar, 

destaca-se a questão dos níveis de exposição e dos limites individuais de cada um (YUNES & 

SZYMANSKI, 2001). 

Neste ponto, seguimos para o segundo elemento-chave: o stress. 

Stress pode ser entendido como um conjunto de alterações acontecidas num organismo em 

resposta a um determinado estímulo que o coloque sob tensão. Diante da tensão, uma série de 

respostas psicofisiológicas, que tem por função atuar no evento causador de stress e restabelecer 

o equilíbrio dinâmico do organismo, é gerada pelo indivíduo, o que coloca o stress na condição 

de uma resposta adaptativa, pois motiva o indivíduo para a ação. Não há como prever a resposta 

que um indivíduo produzirá frente ao stress. A reação ao stress dependerá diretamente do 

indivíduo, do modo como este lida e significa o mundo em que vive, bem como com as variáveis 

do contexto (TABOADA et al., 2006). 

Abordagens do stress como processo e como estado são levantadas por Limongi-França e 

Rodrigues (2005, p. 32 e 33): “O stress como processo é a tensão diante de uma situação de 

desafio por ameaça ou conquista. O stress como estado é o resultado positivo (eutress) ou 

negativo (distress) da tensão realizada pela pessoa”. Essa perspectiva se coaduna com a 

compreensão das diferenças comportamentais das pessoas em face de situações adversas. 

Uma das  premissas da resiliência é que pessoas e sistemas possuem recursos ou ativos 

(assets) que os ajudam a sobreviver a adversidades e a lidar com o stress causado por elas. As 

pesquisas que sucederam o trabalho de Emmy Werner (1982) se expandiram com o intuito de 

perseguir de forma sistemática a identificação de  fatores que agiam para viabilizar uma resposta 

de adptação saudável, em outras palavras identificar os fatores de proteção – aqueles que 

diferenciavam as crianças que se adaptavam de forma saudável das que demonstravam um grau 
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menor de ajustamento/adaptação. Tais pesquisas passaram a incluir múltiplas condições adversas 

como desvantagem socio econômica e os riscos a ela associados (GARMEZY, 1991, 1995; 

RUTTER, 1979; WERNER & SMITH, 1982, 1992), doenças mentais de pais (MASTEN & 

COATSWORTH, 1995, 1998), maus tratos (BEEGHLY & CICCHETTI, 1994; CICCHETTI & 

ROGOSCH, 1997; CICCHETTI, ROGOSCH, LYNCH, & HOLT, 1993; MORAN & 

ECKENRODE, 1992), POBREZA E VIOLÊNCIA URBANA (LUTHAR, 1999; RICHTERS & 

MARTINEZ, 1993), doenças crônicas (WELLS & SCHWEBEL, 1987), e eventos catastróficos 

(O'DOUGHERTY-WRIGHT, MASTEN, NORTHWOOD, & HUBBARD, 1997). 

Respostas de adaptação ao stress podem ser promovidas por meio do reforço de fatores de 

proteção, de modo que a manutenção ou o desenvolvimento de fatores de proteção pode indicar 

adaptação positiva emface da adversidade(MASTEN & GARMEZY, 1985; WERNER & 

SMITH, 1982, 1992). Para a compreensão do conceito de resiliência, os mecanismos de proteção 

ou fatores de proteção que um indivíduo dispõe internamente ou que ele capta do ambiente 

externo compõem o terceiro elemento-chave.   

Embora encontrada em um estudo sobre maus tratos a crianças, é muito clara a definição de 

Deslandes e Junqueira (2003) para fatores de proteção como o conjunto de influências que 

modificam e melhoram a resposta de um indivíduo quando este está exposto a algum perigo, 

risco ou ameaça que predispõe a um resultado de não adaptação. Esta relação entre fatores de 

proteção e situações de adversidade ou fatores de risco é esclarecida por Tusaie & Dyer (2004, p. 

4), ao definirem fatores de proteção como aqueles que são capazes de proteger os indivíduos em 

situação de risco de seus efeitos negativos: “... as interações entre risco e fatores de proteção num 

nível intrapessoal e ambiental são integradas para a definição de resiliência”.  

Ainda, Guzzo & Trombeta (2002), em um estudo sobre resiliência em adolescentes, 

observaram que o equilíbrio existente entre fatores de risco e proteção contribui para o 

desenvolvimento da resiliência. Os fatores de proteção são usualmente nomeados, em Psicologia, 

como mediadores (buffers). 

A etapa do desenvolvimento correspondente à infância e juventude tem sido priorizada 

pelos estudiosos do tema e, embora exista divergência na literatura especializada sobre a 

capacidade dos fatores de proteção predizer a resiliência, são apontados três tipos de fatores de 

proteção para a criança/adolescente: (1) fatores individuais; (2) fatores familiares: (3) fatores 

relacionados ao apoio do meio ambiente: (MASTEN & GARMEZY, 1985; WERNER & 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885202/#R60
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885202/#R61
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885202/#R133
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885202/#R164
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885202/#R165
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885202/#R101
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885202/#R101
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885202/#R101
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885202/#R102
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885202/#R8
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885202/#R23
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885202/#R23
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885202/#R23
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885202/#R24
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885202/#R110
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885202/#R110
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885202/#R110
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885202/#R88
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885202/#R127
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885202/#R127
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SMITH, 1982, 1992; BROOKS, 1994; EMERY & FOREHAND, 1996). Estudos de 

desenvolvimento infantil (YUNES E SZYMANSKI, 2001) identificaram três classes de fatores 

de proteção: i) atributos disposicionais: autonomia, auto-estima, atividade e sociabilidade, 

inteligência e lócus interno de controle; ii) coesão familiar: suporte emocional oferecido por pelo 

menos um adulto com grande interesse na criança, e a ausência de negligência; iii) rede de apoio 

social: sentido de determinação individual e um sistema de crenças para a vida oferecida pelas 

instituições sociais, dentre elas escola, igreja, trabalho. 

Características de resiliência vêm sendo referidas como fatores de proteção ou ativos de 

desenvolvimento (RICHARDSON, 2002). Em artigo de 2004, em que se propõe a discutir o 

constructo fatores de proteção, Pinheiro (2004) apresenta uma lista de características que são de 

consenso da maioria dos autores e define como fatores de proteção.  

Baseado em observações realizadas com amigos e pacientes, Flach (1997) pode afirmar que 

a resiliência pode ser desenvolvida pela maioria das pessoas e elaborou um conjunto de 

características de pessoas resilientes: ter forte e flexível senso de autoestima; independência de 

pensamento e ação - não ter medo ou relutância de depender dos outros; habilidade para dar e 

receber, nas relações interpessoais, e um grupo estável de amigos pessoais; alto nível de 

disciplina pessoal e de responsabilidade; reconhecimento e desenvolvimento dos próprios 

talentos; abertura e receptividade a novas ideias; disposição para sonhar; grande variedade de 

interesses; apurado senso de humor; percepção dos próprios sentimentos e dos sentimentos dos 

outros, bem como a capacidade de comunicá-los de forma adequada; capacidade de tolerar o 

sofrimento; concentração e forte compromisso com a vida de modo que as experiências pessoais 

possam ser interpretadas com significado e esperança, até mesmo nos momentos mais obscuros 

da existência. 

Sobre estudos a respeito de resiliência, Carmello (2008) afirma que em 80 % deles 

podemos encontrar um conjunto de características ou atributos inerentes a pessoas resilientes. 

Segundo o autor, embora todos nós tenhamos essas características, o que importa não é possuir o 

conjunto de características, mas se você as manifesta no momento adequado. 

Carmello (2008) elenca as seguintes características que são ativadas nos enfrentamentos e 

situações adversas, possibilitando melhores resultados: protagonismo: o indivíduo posiciona-se 

como co-responsável e peça-chave para o alcance dos resultados; criatividade: é a capacidade de 

construção de ideias inovadoras, buscando novos padrões de solução e crescimento; gosto por 
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mudanças: é a  abertura a reflexões e experiências diversas; auto-estima elevada: é a capacidade 

de respeitar, valorizar e amar a si; auto-eficácia elevada:  é a capacidade de organizar e realizar 

uma sequência de ações para produzir um resultado desejado; senso de humor: é a capacidade de 

expressar verbal e corporalmente elementos incongruentes e hilariantes que geram um efeito 

tranquilizador e prazeroso para si e para os outros, sem jocosidade ou desprezo; equilíbrio 

emocional: capacidade acionada para  sentir, entender e aplicar eficazmente o poder e a 

perspicácia das  emoções como fonte de energia, informação, conexão e influência humana 

(CARMELLO, 2008, p.76). 

Reivich e Shatté (2003) relatam que sete fatores centrais constituem a resiliência, dentre 

eles a regulação das emoções, caracterizado por esses pesquisadores como a capacidade de 

manter-se calmo diante das adversidades. Entendem os autores que a autorregulação é 

fundamental para que vínculos mais positivos tanto na vida pessoal como no trabalho sejam 

estabelecidos, bem como para manter a saúde física. Fortemente relacionado ao controle das 

emoções está o controle de impulsos, que associado ao comportamento de agir impulsivamente 

compromete o ajuste das emoções.  

Além dos dois fatores já mencionados, Reivich e Shatté (2003) enumeram: 

 

1. Otimismo: As pessoas otimistas acreditam que as coisas podem mudar para melhor, 

o que implica a crença de que temos a capacidade de lidar com as adversidades 

presentes e aquelas que poderão surgir adiante. Têm esperança no futuro e acreditam 

que têm o controle e a direção da própria vida. 

2. Autoeficácia representa o senso de ser eficaz na resolução dos problemas de forma 

competente e a confiança de ser bem-sucedido. No trabalho, as pessoas que 

demonstram autoeficácia emergem como líderes. Os otimismos e a autoeficácia, 

geralmente, estão associados gerando a motivação necessária para que o indivíduo 

busque soluções e continue se empenhando para melhorar a situação adversa 

3. Análise causal trata da capacidade de identificar e avaliar com precisão as causas dos 

problemas, por meio de uma flexibilidade cognitiva que permite o indivíduo 

significar todas as causas de adversidades que enfrenta, sem cair na armadilha de 

lançar mão de um estilo de explicação específico. Estas pessoas são realistas e não 

culpam reflexivamente outras pessoas por seus erros. Não gastam o tempo se 
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preocupando ou ruminando sobre eventos ou circunstâncias que estão fora do 

controle delas. 

4. Empatia refere-se à capacidade de perceber os sinais não verbais, relativos a estados 

emocionais de outras pessoas. 

5. Exposição trata da capacidade de um indivíduo de se expor, buscando a atenção e o 

investimento de outras pessoas, de forma a explorar seus verdadeiros limites. 

 

Em seu artigo How Resilience Works, publicado pela Harvard Business Review, Coutu 

(2002) identifica três características das pessoas resilientes, a saber:  a) the firm acceptance of 

reality; b) a deep belief that the conflicts of life are strongly supported by an understanding that 

life is meaningful and c) an uncanny ability to improvise. 

Giordano (1997), por exemplo, enumera qualidades associadas à resiliência, como 

desenvoltura, autoconfiança, curiosidade, autodisciplina, acuidade mental e flexibilidade. Ela 

também destaca a importância da resistência emocional e da capacidade de resolução de 

problemas. Mais recentemente, o campo da psicologia positiva vem tratando de identificar as 

qualidades de resiliência (SELIGMAN & CSIKSZENTMIHALYI, 2000). 

Da mesma forma, Jacelon (1997) sugere que os indivíduos resilientes são geralmente 

inteligente, com um forte senso de si mesmos (self-awareness). Tugade & Fredrickson (2004) 

desenham uma símile entre a resiliência em indivíduos e a elasticidade e maleabilidade de certos 

metais. Ao ilustrar esta símile, eles destacam as diferenças entre os metais frágeis e maleáveis, 

comparando as propriedades desses metais maleáveis às qualidades psicológicas em alguns 

indivíduos que lhes permitam suportar a tensão e o sofrimento. 

No âmbito das teorias de resiliência como um traço (de personalidade), muita atenção tem 

sido dada à idéia de que umas combinações de características físicas e psicológicas, incluindo 

química corporal e fatores de personalidade, fornecem aos indivíduos os skills para serem 

resilientes (JACELON, 1997; FLACH, 1997).  

Há muitos anos atrás, a resiliência foi discutida como um traço de personalidade (BLOCK 

& BLOCK, 1980) e, em um esforço para “describe personality traits that facilitate flexible and 

resourceful adaptation to stressors, modulation of impulses, and adaptation to novel situations” 

(SKODOL, 2010, p. 115), o conceito de ego resiliency foi desenvolvido abrangendo traços como 

curiosidade, humor, sociabilidade e presença e insight. Klohnen (1996) identificou quatro grupos 
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prototípicos de traços no constructo de ego resiliency: (1) confident optimism, (2) productive 

activity, (3) insight and warmth, e (4) skilled expressiveness. 

Embora os termos ego-resiliency e resiliência se diferenciem em duas dimensões 

significativas: uma característica de personalidade do indivíduo e um processo de 

desenvolvimento dinâmico (incluindo o resultado resiliente como fator-chave para a 

sustentabilidade), respectivamente, a bem da verdade ego-resiliency pode estar frequentemente 

implicado no processo de resiliência (LUTHAR, CICCHETTI AND BECKER, 2000).  

Para descobrir o que levou um indivíduo ou um sistema a um resultado resiliente, optar por 

um modelo causal com base em traço de personalidade é uma escolha limitada, dado que o 

conceito de imutabilidade subjacente ao de traço diminui, restringe a capacidade dinâmica dos 

sistemas de aprenderem a se adaptar de novas formas (MASTEN & WRIGHT, 2009)   

Para Yunes e Szymanski (2001), a resiliência é o produto final da combinação e acúmulo 

dos fatores de proteção. Em contrapartida, Tusaie e Dyer (2004) apontam que, embora inúmeros 

estudos já tenham demonstrado que existe uma correlação entre a presença da resiliência e de 

fatores de proteção, não está claro o modo como os fatores de proteção interagem com a pessoa 

que demonstra resiliência, eis que um mesmo indivíduo pode apresentar resiliência diante de 

determinadas adversidades e ter maior probabilidade de resultados negativos diante de outras, ou 

seja, pode apresentar vulnerabilidades. 

A vulnerabilidade se apresenta na literatura de Psicologia como um conceito que se refere 

às predisposições a desordens ou de susceptibilidade ao stress (YUNES & SZYMANSKI, 2001), 

ou ao aumento da probabilidade de resultados negativos diante da exposição ao risco (GUZZO & 

TROMBETA, 2002; GARCIA, 2001).  

Assim, o quarto elemento, que também é chave para compreender a evolução do constructo 

resiliência é o de vulnerabilidade. Da mesma forma que fatores de proteção, vulnerabilidade está 

também relacionada com as adversidades (ou situações de risco).  

 

A vulnerabilidade, a princípio, pode ser entendida como sendo uma situação oposta dos 

fatores de proteção, pois ela aumenta as chances de um indivíduo apresentar distúrbios 

comportamentais frente ao risco. Condições ambientais também devem ser consideradas 
como propiciadoras de um aumento de vulnerabilidade (TABOADA et al, 2006, P. 111) 

 

Identificar se um indivíduo se apresenta vulnerável ou não é sempre uma avaliação 

situacional, eis que implica conhecer as características pessoais do mesmo, do ambiente em que 
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está inserido e, principalmente, dos fatores de risco e de proteção envolvidos (TABOADA et al., 

2006) 

No âmbito das teorias de resiliência como um traço (de personalidade), muita atenção tem 

sido dada à ideia de que umas combinações de características físicas e psicológicas, incluindo 

química corporal e fatores de personalidade, fornecem aos indivíduos os skills para serem 

resilientes (JACELON, 1997; FLACH, 1997).  

Há muitos anos atrás, a resiliência foi discutida como um traço de personalidade (BLOCK 

& BLOCK, 1980) e, em um esforço para “describe personality traits that facilitate flexible and 

resourceful adaptation to stressors, modulation of impulses, and adaptation to novel situations” 

(SKODOL, 2010, p. 115), o conceito de ego resiliency foi desenvolvido abrangendo traços como 

curiosidade, humor, sociabilidade e presença e insight. Klohnen (1996) identificou quatro grupos 

prototípicos de traços no constructo de ego resiliency: (1) confident optimism, (2) productive 

activity, (3) insight and warmth, e (4) skilled expressiveness. 

Embora os termos ego-resiliency e resiliência se diferenciem em duas dimensões 

significativas: uma característica de personalidade do indivíduo e um processo de 

desenvolvimento dinâmico (incluindo o resultado resiliente como fator-chave para a 

sustentabilidade), respectivamente, a bem da verdade ego-resiliency pode estar frequentemente 

implicado no processo de resiliência (LUTHAR, CICCHETTI & BECKER, 2000).  

Para descobrir o que levou um indivíduo ou um sistema a um resultado resiliente, optar por 

um modelo causal com base em traço de personalidade é uma escolha limitada, dado que o 

conceito de imutabilidade subjacente ao de traço diminui, restringe a capacidade dinâmica dos 

sistemas de aprenderem a se adaptar de novas formas (MASTEN & WRIGHT, 2009)  

Masten (2001), Luthar, Cicchetti & Becker (2000) e Waller (2001) tratam do fenômeno 

como processo dinâmico, multidimensional ou ecossistêmico. Os indivíduos resilientes reagem a 

circunstâncias adversas reconhecendo o impacto da adversidade e investindo o tempo, a energia e 

os recursos necessários para recuperar o equilíbrio (YOUSSEF & LUTHANS, 2007). Além 

disso, a resiliência permite que o indivíduo use adversidades e reveses como trampolins 

(YOUSSEF & LUTHANS 2007, p. 780), e oportunidades para crescer, se desenvolver. 

Neste sentido, cabe ressaltar que as concepções de resiliência foram mudando ao longo dos 

anos de uma perspectiva de atributo absoluto e global para uma perspectiva de uma capacidade 

relativa e circunstancial.  
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As concepções de resiliência como uma capacidade relativa e circunstancial ensejam 

tentativas de responder a pergunta “como as qualidades de resiliência são adquiridas?”, o que tem 

colocado a resiliência sob as lentes de uma perspectiva de processo. 

Bonano (2004), Masten (1994, 2001), Masten &Reed (2002), Youssef & Luthans (2005) 

levantaram evidências que a resiliência é dinâmica (MASTEN & WRIGHT, 2009) e pode ser 

desenvolvida, e de acordo com Rutter (2007), uma pessoa pode demonstrar resiliência diante de 

determinados fatores de stress e não demonstrá-la diante de outros.  

De acordo com Masten e Wright (2010), embora o estudo da resiliência humana 

especificamente foque em compreender diferenças individuais em face de experiências adversas, 

a resiliência não deve ser conceitualizada como um traço ou característica estático de um 

indivíduo, dado que ela emerge a partir de vários processos e interações que vão além do corpo 

humano e incluem relacionamentos interpessoais e o contexto social, para o alcance de adaptação 

positiva. 

Ainda na abordagem da resiliência como um processo que resulta em adaptação positiva, 

Carver (1998) faz uma clara distinção entre: a) resiliência, como um retorno ao nível de 

funcionamento anterior, ou seja, recuperação ou bouncing back, e b) thriving (superação),  como 

uma movimentação para um nível superior de funcionamento após um evento estressante. 

Nas concepções de resiliência representativas do sentido de superação, que incluem  

Grotberg (1999, 2005, 2006), Carver (1998), Waller (2001), Walsh (2005) dentre outros, o termo 

adaptação também  se apresenta ligado à palavra “positiva”, formando “adaptação positiva”, e 

integra grande parte das definições do constructo. As definições no sentido de superação 

descrevem claramente um processo no qual ocorre o enfrentamento de adversidades que são 

superadas e o caráter fortalecedor dessa experiência.  

Junqueira & Deslandes (2003), em um estudo que pretendeu identificar polarizações do 

conceito de resiliência, observaram duas maneiras diferentes de se conceber a resiliência no que 

diz respeito à adaptação. Junto com outros dois eixos que indicavam polarizações do conceito - 

inato versus adquirido e permanente versus circunstancial – o eixo adaptação versus superação 

separa conceitos que enfocam adaptação dos indivíduos, frente aos traumas e adversidades, como 

desenvolvimento de comportamentos adaptados às expectativas sociais (adaptação), ou seja, 

definições de resiliência que têm um sentido de ajustamento passivo às normas sociais; e 

conceitos que enfocam o sentido de superação do trauma vivido que é elaborado simbolicamente 
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(superação), ou seja, definições de resiliência que implicam em uma elaboração ativa dos traumas 

vividos, como uma maneira própria de significar as adversidades e lidar com elas. 

No sentido de superação, a resiliência é um processo em que existe a recuperação da 

homeostase (equilíbrio), e esta recuperação pode levar a um resultado de superação do indivíduo 

em relação à adversidade enfrentada, quando o indivíduo aprende com a experiência adversa e se 

fortalece. 

No sentido de adaptação, a adaptação positiva pode variar de acordo com fatores culturais e 

sociais, dado um determinado período de tempo, e pode não exigir a exposição a uma experiência 

de adversidade. Luthar & Cicchetti (2000, p.10) indicam que “positive adaptation… is considered in 

a demonstration of manifested behavior on social competence or success at meeting any particular 

tasks at a specific life stage”, ou seja, a adaptação positiva é geralmente definida em termos de 

competência para  manifestar comportamento social ou sucesso em tarefas que envolvem o 

desenvolvimento a partir de experiências adversas anteriores  (LUTHAR & CICCHETTI, 2000). 

A adaptação positiva pode ser identificada no momento em que o indivíduo consegue 

alcançar expectativas sociais, vencendo a adversidade e desenvolvendo-se a partir dela, ou 

quando não há sinais de desajuste do indivíduo (INFANTE, 2005). Nas palavras de  Infante 

(2005) a adaptação positiva:  

 

Permite identificar se houve um processo de  resiliência. A adaptação pode ser 

considerada positiva quando o indivíduo  alcançou expectativas sociais associadas a uma 

etapa de desenvolvimento, ou quando não houve sinais de desajuste. Em ambos os casos, 

se a adaptação positiva ocorre apesar da exposição à adversidade, considera-se uma 

adaptação resiliente (INFANTE, 2005, p. 27).  

 

Infante (2005), no entanto, chama atenção para questões que não podem deixar de ser 

levantadas quando se trabalha com uma definição de resiliência que carrega essa ideia de 

adaptação (manifestação de comportamento social conforme), diante do caráter ideológico que se 

liga à ideia de adaptação que está associada ao desenvolvimento normal e às expectativas de uma 

sociedade. Para a autora, é preciso questionar: o quê define o que é normal? Quem define? Quais 

seriam os parâmetros de avaliação para um desenvolvimento normal? 

Para Melillo (2004b), associar a resiliência à adaptação positiva parece implicar uma 

desconsideração de que o sujeito é um agente ativo que age sobre a sociedade e pode transformá-

la. Segundo este autor, se a resiliência é pensada em termos de adaptação positiva nos contextos 
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dos regimes totalitários que vigoraram e vigoram na América do Sul, ela pode significar apenas 

uma sobrevivência subjugada. 

Galende (2004), concordando com a abordagem de  Melillo (2004b), aponta que a 

adaptação como sinal de submissão a uma dada realidade não deve ser considerada resiliência. 

Em complemento ao pensamento de Galende (2004), para Tavares (2001) a resiliência, na 

sociedade emergente, deve ser construída no sentido de tornar as pessoas mais fortes e mais 

equipadas para poderem intervir socialmente e não, tornando-as mais insensíveis, passivas e 

conformadas.  

Neste sentido, Yunes & Szymanski (2001, p. 35) referem-se a “resiliência performativa”, 

que é um conceito construído por Martineau (1999) e é definida como “conformidade às normas 

sociais, sucesso acadêmico e empatia pelos outros, porém manifestos apenas com o objetivo de 

agradar ou enganar” (YUNES & SZYMANSKI 2001, p. 35). Manifestações de conformidade às 

vezes ocorrem em troca de um “preço” demasiado alto para a saúde mental de um indivíduo, que 

pode aparentar estar muito bem em relação a algo que teve que enfrentar em sua vida ou já 

enfrentou, mas por trás, na verdade existe uma superação que é apenas aparente. 

Outras concepções de adaptação são relacionadas à resiliência, como a piagetiana, na qual o 

indivíduo desenvolve-se graças a processos sucessivos de adaptação a situações novas. Estes 

processos incluem os mecanismos de assimilação e acomodação (PIAGET 1983, 1987, 2003). 

Na assimilação, o indivíduo integra às suas estruturas algo do meio com o qual interage, 

interpretando o novo conhecimento a partir de sua maneira já estruturada de conceber as 

informações.  

Na acomodação, a situação nova é acomodada por meio da modificação das estruturas do 

indivíduo, que muda sua forma de conceber o conhecimento para se acomodar ao que é novo.  

Piaget (2003) explica que a adaptação se define pelo equilíbrio entre a assimilação e a 

acomodação. 

Nesta perspectiva de um processo dinâmico, resiliência e enfrentamento (coping) podem 

ensejar ambiguidade conceitual, eis que são conceitos inter-relacionados, mas não sinônimos. 

(LAZARUS & FOLKMAN, 1984; SKODOL, 2010).  

Os estudos e análises sobre coping têm muito a contribuir para a formulação teórica e 

operacional da resiliência, além das bases conceituais deste conceito serem muito parecidos com 

as da resiliência, daí  uma especial atenção a este conceito. 
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O trabalho de Lazarus & Folkman (1984) é referência obrigatória para aqueles que 

pretendem estudar coping.  Eles apresentam uma definição de coping que permite o seu 

entendimento como uma ação intencional, eis que esta definição é embasada nas “constantes 

mudanças cognitivas e comportamentais na tentativa de administrar demandas específicas, internas e/ou 

externas, que são avaliadas pelo sujeito como excedendo ou sobrecarregando os recursos pessoais” 

(LAZARUS & FOLKMAN, 1984,  p. 141).  

Para estes autores, o coping é uma estratégia e não um estilo de personalidade.  

A literatura apresenta modelos diferentes de coping, mas coping é geralmente definido 

como o “conjunto das estratégias utilizadas pelas pessoas para adaptarem-se a circunstâncias 

adversas ou estressantes” (ANTONIAZZI, BANDEIRA & DELL´AGLIO, 1998 p.273). 

 

... o foco de atenção está no que a pessoa está fazendo ou pensando no momento atual, 

presente, em contraste com o que a pessoa habitualmente faz, fazia ou deveria fazer, que 
é o foco das teorias relacionadas a traços de personalidade. Pensamentos ou ações de 

coping são sempre encaminhados para condições particulares (LAZARUS & FOLKMA, 

1984 p. 142). 

 

O que significa dizer que as estratégias podem mudar de momento para momento, durante 

os estágios de uma situação estressante, bem como durante os estágios de desenvolvimento do 

indivíduo. Coping envolve respostas cognitivas, na medida em que se refere aos pensamentos 

específicos, respostas comportamentais e respostas emocionais que uma pessoa usa para 

administrar demandas internas e externas de situações avaliadas como estressantes, de modo a ser 

protegido de dano psicológico.  

Coping pode ou não ser consistente conforme as situações estressantes ou papéis funcionais 

(SKODOL, 2010) e é caracterizado como um esforço de pensamento ou ação / comportamento 

para gerir ou superar situações estressantes (LAZARUS & FOLKMAN, 1984). De acordo com o 

modelo de Lazarus & Folkman (1984), um fato estressor é inicialmente avaliado pelo individuo 

como potencialmente representativo de dano, ameaça ou desafio. Esta avaliação é sempre 

anterior a uma segunda avaliação do que fazer (mudar a situação, aceitá-la etc). Em seguida, uma 

terceira avaliação ocorre tanto por um estilo de enfrentamento focado no problema, o que 

resultará em ações diretas tomadas para diminuir ou resolver o problema, como por um estilo 

focado na emoção, que incidirá sobre os esforços para reduzir as emoções negativas, alterando a 

forma pela qual o problema é abordado ou interpretado. Coping pode ser uma parte do processo 

de resiliência. 
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Tanto coping quanto resiliência são processos relacionados, condicionados a situações de 

adversidade / stress. Coping é um mecanismo que gera um resultado imediato ou de curto prazo 

como uma resposta a um estressor, enquanto resiliência requer tempo para ser desenvolvida 

(SKODOL, 2010). Enquanto o coping foca a forma, a estratégia utilizada para lidar com a 

situação, independentemente do resultado obtido, a resiliência concentra sua atenção no resultado 

da estratégia utilizada. O resultado resiliente seria a adaptação positiva, no sentido de bem 

sucedida, do indivíduo frente à adversidade (SKODOL, 2010). 

Embora ambos os conceitos estejam fortemente correlacionados, na literatura pesquisada, 

são poucos os autores que falam a respeito de coping. Por outra, quando o fazem, trazem o 

conceito à parte, sem fazer maiores correlações entre os dois constructos, exceto por Richardson 

et al (1990) que definem resiliência como “the process of coping with disruptive, stressful, or 

challenging life events in a way that provides the individual with additional protective and 

coping skills than prior to the disruption that results from the event” (RICHARDSON et al, 

1990, p. 34). 

Richardson et al (1990) propuseram um processo de acesso a qualidades de resiliência 

como uma função de escolha consciente ou inconsciente. Em seu modelo, a resiliência é 

apresentada em uma estrutura simples e linear que retrata um indivíduo ou um grupo passando 

por estágios de homeostase biopsicoespiritual (biopsychospiritual), interações com eventos de 

vida, ruptura, prontidão para a reintegração e a escolha dentre a reintegração resiliente, o retorno 

a homeostase ou a reintegração com perda.   

A reintegração com perda (RICHARDSON, 2002) revela o “preço” demasiado alto para a 

saúde mental de um indivíduo, de que trata também a resiliência performativa (MARTINEAU, 

1999; YUNES, 2001), e seu sentido de “ajustamento social” pode produzir pessoas “adaptadas” 

vivendo em um silencioso desespero ou ainda pessoas adaptadas, mas “não adaptáveis”, porque 

implica uma conformidade a certas condições e valores da sociedade, mas não implica 

necessariamente em saúde psicológica, conforme discutido por Block & Kremen (1996) sobre o 

conceito de adaptação.  

Richardson (2002) explica, sobre o estágio de reintegração disfuncional, que: 

 

Dysfunctional reintegration occurs when people resort to substances, destructive 

behaviors, or other means to deal with the life prompts. Most people who reintegrate 

dysfunctionally have blind spots in their introspective skills and require therapy to fill 

the holes (RICHARDSON, 2002, p. 312). 
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Figura 1: The resilient model 

Fonte: Richardson 2002, p.311 

 

O modelo mostra que as pessoas, ou por rupturas planejadas (casamento, gravidez, 

mudança de emprego etc) ou reagindo a eventos da vida, têm a oportunidade de escolher, de 

forma consciente ou inconsciente, os resultados (outcomes) das rupturas. No modelo, o estágio da 

reintegração resiliente refere-se ao processo reintegrativo (ou de coping) que resulta em 

crescimento, maior conhecimento, maior autoconhecimento e fortalecimento das qualidades de 

resiliência. A reintegração resiliente de Richardson (2002) implica, também, superação, conforme 

proposto por Carver (1998). 

Na perspectiva de um resultado (outcome) de um processo, a resiliência é frequentemente 

apontada como uma característica comum às pessoas que costumam responder de forma 

satisfatória e saudável aos processos de mudança e incerteza ao longo da vida (FLACH, 1991; 

CONNER, 1995).   

Para Conner (1995), a capacidade de lidar com a ambiguidade, a ansiedade e a perda de 

controle que frequentemente acompanham os processos de mudança fornecem uma maior 

preparação para o lançamento (do indivíduo) na criação do futuro (desejado), em lugar de 

passivamente esperar que o futuro aconteça, e pessoas resilientes apresentam cinco atributos 

básicos, que agrupam uma série de características: 
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i.  Demonstram uma sensação de segurança e convicção que se baseia na sua visão da 

vida como complexa, desafiadora, mas cheia de oportunidades - Positivas 

ii. Têm uma visão clara do que querem realizar - Focadas  

iii. Demonstram uma elasticidade especial ao responderem às incertezas - Flexíveis 

iv.  Desenvolvem abordagens estruturadas para gerenciar a ambiguidade - 

Organizadas. 

v. Induzem mudanças ao invés de se defenderem delas – Pró-ativas. 

 

Além disso, pessoas com suficiente grau de resiliência são capazes de fortificar-se com as 

experiências ao invés de esgotar-se diante delas, revendo seus propósitos sem abandoná-los e 

concentrando-se mais nas oportunidades do que nas ameaças que se encontram nas situações de 

indefinição, incerteza e mudanças. Acreditam que as frustrações e desconfortos fazem parte do 

processo de adaptação que a mudança exige, reconhecem suas limitações e sabem pedir ajuda, 

pois confiam nos relacionamentos pessoais. Aceitam, por fim, a mudança como parte natural da 

vida e sabem equilibrar suas expectativas tendo como parâmetro, as possibilidades da realidade. 

(CONNER, 1995). 

A partir da análise das pesquisas sobre resiliência na perspectiva de processo, Grotberg 

(2005) delineou oito novos enfoques que passaram a direcionar as pesquisas atuais, a saber: 

 

1. A resiliência relaciona-se com o desenvolvimento e o crescimento humano, incluindo 

diferenças etárias e de gênero; 

2. As estratégias para promoção de condutas resilientes são diversas; 

3. Não existe correlação entre resiliência e o nível sócio-econômico; 

4. Fatores de risco e de proteção são conceitos diferentes de resiliência; 

5. Existe a possibilidade de mensuração da resiliência; 

6. A criatividade no desenvolvimento humano diminui as diferenças culturais; 

7. A prevenção e promoção são áreas de atuação e implantação do conceito de resiliência; e 

8. A resiliência é um processo que contempla: fatores de resiliência; atitudes resilientes e 

resultados resilientes. 
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Recuperação, adaptação positiva a adversidade e sustentabilidade do equilíbrio físico e 

emocional são elementos do conceito de resiliência, conforme: Reich, Zautra & Hall 2010; 

Bonano (2004), Masten (1994, 2001); Masten & Reed (2002); Youssef & Luthans (2005); 

Masten & Wright (2010), e quando colocada a pergunta sobre como um indivíduo adquire as 

características ou qualidades que viabilizam tanto o processo como o resultado (resiliente) 

(LUTHAR, CICCHETTI & BECKER, 2000), estes elementos permitem que a resiliência seja 

estudada simultaneamente sob a perspectiva de um processo dinâmico e um estado final (ou 

resultado) – de adaptação positiva  e superação - observado após a exposição à adversidade 

(Waller, 2001).  

A definição de Waller expressa de forma significativa esta abordagem. Ela define 

resiliência como “um produto – multideterminado e sempre mutável – de forças que interagem 

em determinado contexto ecossistêmico” (WALLER, 2001, p. 290). 

 

2.3 Resiliência Organizacional: uma resposta organizacional à adversidade 

 

Autores como Horne (1997), Horne & Orr (1998), Mallak (1998b) e Sutcliffe & Vogus 

(2003) atribuem a resiliência organizacional uma definição focada na capacidade de “bouncing 

back”, enfatizando mecanismos de coping organizacional que levem ao restabelecimento da 

situação anterior, o que faz com que a organização concentre esforços apenas “to reestablish a 

strong fit between the firm and a new reality while simultaneously avoiding or limiting 

dysfunctional or regressive behaviors” (LENGNICK-HALL, BECK & LENGNICK-HALL, 

2011, p.244).  

Em outra perspectiva, a resiliência organizacional é vista como superação, vai além da 

recuperação e inclui o desenvolvimento de novas capacidades e a expansão de habilidades que 

permitem a exploração de oportunidades e a construção de competências para lidar com 

adversidades futuras (COUTU, 2002; LENGNICK-HALL &BECK, 2003, 2005; WEICK, 1988). 

Neste sentido, Lengnick-Hall, Beck & Lengnick-Hall (2011, p.244) explicam que: 

 
organizational resilience is seen as thriving…[and]…organizational resilience is tied to 

dynamic competition, and a firm's ability to absorb complexityand emerge from a 
challenging situation stronger and with a greater repertoire of actions to draw from 

than were available beforethe disruptive event.  
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Coutu (2002), Hamel & Valikangas (2003) e Lengnick-Hall & Beck (2005, 2009) 

contribuem para a construção de uma definição de resiliência organizacional como a habilidade 

de uma organização de desenvolver respostas situacionais a rupturas que representem ameaças 

potenciais à sobrevivência da organização, que possibilitem na verdade que a organização 

capitalize desenvolvimento em tais situações, se engajando em atividades transformadoras e 

restauradoras de sua capacidade responsiva. 

Para Denhardt & Denhardt (2010) a resiliência organizacional engloba tanto a resiliência 

dos indivíduos quanto a resiliência de um sistema, abordagem conceitual utilizada na ecologia, 

que se refere a capacidade dos sistemas naturais de se recuperarem de stresses ambientais, de tal 

forma que a sustentabilidade do sistema não seja comprometida (HOLLING, 1973, 2001; 

WALKER et al. 2002, 2004; HORNE 1997), sendo certo que, no que diz respeito a organização, 

a concepção de sistema é a de um sistema social, que é construído: organizações são socialmente 

construídas, com base em elementos, tais como: relações de poder, recursos, autoridade, regras e 

procedimentos (DENHARDT & DENHARDT, 2010 p.335). E a habilidade de construir 

significado (construct meaning) permite que organizações (de pessoas) modifiquem a 

configuração (do sistema) e “flip from one kind of organization into another and back again...” 

(WESTLEY, CARPENTER, BROCK, HOLLING & GUNDERSON, 2002, p. 104). Assim, uma 

vez que organizações são constituídas de atores humanos, seus comportamentos, individuais e 

coletivos, contribuem ou impedem a resiliência organizacional.  

Então, se resiliência organizacional é definida como a capacidade de se recuperar (bounce 

back) de adversidades que variam de desastres a disputas de poder, passando por crises de 

turnover, de forma que a organização se torne mais flexível e preparada para se adaptar diante de 

adversidades futuras, resiliência organizacional engloba tanto a resiliência de indivíduos quanto a 

resiliência de um sistema, que conta com a resposta adaptativa dos indivíduos e da organização 

diante de descontinuidades sistemáticas e rupturas de maior vulto (DENHARDT & 

DENHARDT, 2010). Desta forma, tanto as capacidades individuais usadas coletivamente como 

aspectos relacionados a capacidades do sistema abrigam o conceito de resiliência organizacional.  

A literatura sobre sistemas sócio-ecológicos aponta que, embora a resiliência seja uma 

propriedade emergente de sistemas adaptativos complexos e esteja ligada a sua capacidade de 

resposta ao ambiente (GUNDERSON & HOLLING 2002; GALLOPIN, 2006), “the resilience of 

a system needs to be considered in terms of the attributes that govern the system’s dynamics” 
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(WALKER et al., 2004, p.1). No que diz respeito aos sistemas sócio-ecológicos (SESs), há três 

atributos: resiliência, adaptabilidade e transformabilidade (resilience, adaptability, and 

transformability).  

Resilience is the capacity of a system to absorb disturbance and reorganize while 

undergoing change so as to still retain essentially the same function, structure, identity, 

and feedbacks... Adaptability is the capacity of actors in the system to influence 

resilience (in a SES, essentially to manage it)... Transformability is the capacity to 

create a fundamentally new system when ecological, economic, or social structures 

make the existing system untenable (WALKER et al., 2004, p.1). 

  

Uma distinção entre resiliência e adaptabilidade de um lado, e de outro, a 

transformabilidade, coloca a resiliência e a adaptabilidade dentro da dinâmica de um dado 

sistema e a transformabilidade dentro da capacidade de alterar a natureza do sistema (WALKER 

et al., 2004). 

Com base nessa perspectiva de sistemas complexos, Burnard & Bhamra (2011) apresentam 

quatro proposições epistemológicas para sustentar um modelo de resposta organizacional 

resiliente por eles proposto e definem que: 

 

Resilience is the emergent property of organisational systems that relates to the inherent 

and adaptive qualities and capabilities that enable an organisation’s adaptive capacity 

during turbulent periods. The mechanisms of organisational resilience thereby strive to 

improve an organisation’s situational awareness, reduce organisational vulnerabilities 

to systemic risk environments and restore efficacy following the events of a disruption 

(BURNARD & BHAMRA, 2011, p. 5587). 

 

No que diz respeito, as grandes rupturas devido às mudanças radicais no ambiente, as 

respostas organizacionais vem sendo primariamente caracterizadas sob regras de rigidez (SHAW 

et al, 1981), ou seja, somente por meio de uma resposta rígida (controles rígidos, centralização da 

decisão, canais verticais e tradicionais de comunicação e execução das tarefas, etc.), uma 

organização consegue efetivamente mitigar rupturas maiores ou ameaças que levem a um ajuste / 

a uma adaptação negativa.  Diante do esgotamento do controle centralizado e da execução do 

trabalho por meio de canais tradicionais, as oportunidades de desenvolvimento tornam-se 

restritas. Barnett e Pratt (2000) propõem uma resposta flexível que permita um ajuste positivo à 

turbulência, a partir da ativação das capacidades do sistema organizacional de coping, 

recuperação, adaptação e de se mover diante dos eventos de ruptura (WEICK & SUTCLIFFE, 

2001; SUTCLIFFE & VOGUS, 2003).  
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Independente da forma e do tamanho da ameaça ou da ruptura, o fato é que organizações 

enfrentam adversidades diariamente, e a forma pela qual uma organização confronta e supera tais 

adversidades pode torná-la inflexível e frágil, conforme ela responda de forma rígida, ou flexível 

e adaptável, conforme ela responda pela ativação de um repertório de competências e rotinas que 

restaurem a sua eficácia e promovam crescimento (SUTCLIFFE &VOGUS 2003; LENGNICK-

HALL &BECK, 2005). A capacidade de resiliência depende tanto de uma avaliação retrospectiva 

quanto do fortalecimento das “present compatibilities to make future adjustments” (SUTCLIFFE 

AND VOGUS 2003, p. 97) em um movimento de antecipação à desafios futuros.  

Lengnick-Hall, Beck & Lengnick-Hall (2011), com base nos trabalhos de Ghemawat & Del 

Sol, (1998), McCann(2004) e Chakravarthy (1982), que conceituam, respectivamente, 

flexibilidade como a habilidade de mudar em um prazo relativamente curto e a um baixo custo, 

agilidade como a habilidade de desenvolver e aplicar rapidamente manobras competitivas, e 

adaptabilidade como a habilidade de restabelecer o fit com o ambiente externo, ensinam que  

entre o constructo da resiliência organizacional e estes três  atributos, embora existam pontos de 

convergência, há importantes distinções a serem feitas.  

 

First, a need for resilience is triggered by an unexpected event. Flexibility and agility 

are often part of a firm's on-going repertoire of strategic capabilities leading to 

increased maneuverability. Second, resilience incorporates renewal, transformation, 

and dynamic creativity from the inside-out. Adaptability, in contrast, emphasizes the 

need for environmental fit from an outside-in perspective and often presumes a new, 

externally determined equilibrium is the desired state. Third, while characteristics such 

as flexibility, adaptation, improvisation, and agility may contribute to an organization's 

capacity for resilience, none of these capabilities is sufficient on its own to achieve it 

(LENGNICK-HALL, BECK & LENGNICK-HALL 2011, P. 244). 

 

Tomada de forma conjunta, a literatura sobre resiliência organizacional sugere que 

organizações resilientes apresentam uma série de características importantes, a saber 

(DENHARDT & DENHARDT, 2010, p.338):  

 

i) Redundância ou excesso de capacidade: permite que a organização sobreviva, 

ainda que um componente falhe e permite a tolerância ao erro honesto; 

ii) Robustez: organizações ativas e vigorosas que promovem a saúde física e mental 

de seus empregados; 

iii) Flexibilidade: organizações que desejam e esperam experimentar novas 

abordagens ao invés de contar apenas com procedimentos operacionais padrão; 
iv) Credibilidade (reliabilility): infraestrutura sadia e funcional que proporciona o 

acesso a dados confiáveis e precisos e à gestão dos recursos; 

v) Confiança (trust) e respeito: aspectos da cultura organizacional e do estilo de 

gestão que impactam na forma de lidar com o erro honesto (não punir o erro honesto). 
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Segundo Flach (1991) é possível identificar vários elementos que podem facilitar a 

resiliência: estruturas coerentes, mas flexíveis; um grupo de pessoas, que possibilite o contato 

humano acolhedor e positivo; sentido de comunidade; comunicação aberta e receptividade a 

novas ideias; respeito, reconhecimento, aceitação; limites de comportamento definidos e realistas; 

garantia de privacidade; tolerância às mudanças e aos conflitos; busca de reconciliação; valores 

humanos construtivos; esperança e empatia.  

Para Fernandes (1996), esses fatores, quando contemplados em um ambiente de trabalho, 

são capazes de mobilizar o potencial das pessoas, gerarem a canalização de energias para a ação e 

incentivar que esforços sejam compartilhados na coletividade, o que vai se traduzir, em última 

análise, na produtividade organizacional e na satisfação e participação do trabalhador. A 

capacidade de resiliência, portanto é um dos fatores diferenciais, sobretudo aos líderes, tendo em 

vista os desafios que encontram, seja na gestão da inovação, seja na gestão de processos, seja, 

principalmente, na gestão das pessoas.  

Sem dúvida, a promoção de um ambiente organizacional que nutra a expansão da 

resiliência, tanto individual quanto coletivamente, é um desafio relacionado ao exercício da 

liderança.  

Para Denhardt & Denhardt (2010), líderes e gestores em todas as organizações deveriam 

buscar o desenvolvimento da resiliência a qualquer tempo, não somente no enfrentamento de 

crises ou desastres internos ou externos. Contudo, o que entrava essa percepção nos gestores e 

líderes? Talvez a forma como percebem e concebem as organizações.  

Para um melhor entendimento dos fatores inibidores da adoção de comportamentos e 

práticas favoráveis ao desenvolvimento da resiliência, as características e elementos necessário à 

promoção da resiliência no contexto das organizações deve ser considerada à luz das teorias 

organizacionais. 

 

2.3.1 – Resiliência organizacional e as teorias organizacionais: diálogo ou “papo de 

maluco”? 

 

Para uma seleção quanto a forma mais prática de compreender resiliência organizacional e 

também para a melhor compreensão dos fatores restritivos à adoção de comportamentos, práticas 
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e contextos favoráveis ao desenvolvimento da resiliência, as características e os elementos 

necessários à promoção da resiliência em organizações devem ser considerados à luz das teorias 

organizacionais e de gestão e de seu impacto nos atores (gestores e profissionais) e nas práticas 

organizacionais (DENHARDT & DENHARDT, 2010). 

O uso da teoria organizacional para identificar a estrutura correta, objetivos, estratégia e 

sistemas de gestão para cada organização é altamente recomendado na medida em que, teorias 

organizacionais, de forma concomitante, influenciam e explicam a forma como se concebe e 

percebe as organizações eis que são o reflexo ou o resultado de como os indivíduos concebem os 

fenômenos organizacionais de seu tempo.  Teoria organizacional é uma forma de pensar sobre as 

organizações e revela padrões gerais e critérios de funcionamento organizacional (DAFT, 1999). 

Tomada de uma perspectiva histórica, a evolução da teoria (e do design) organizacional 

começa com o modelo tradicional, a perspectiva clássica associada com o desenvolvimento da 

hierarquia e de organizações burocráticas nas quais a gestão “científica” (TAYLOR, 2004) deve 

basear-se em procedimentos padrão precisos para se fazer cada trabalho, contando com funções 

claramente definidas para os gerentes (FAYOL, 1954). A teoria mainstream de gestão, conforme 

expresso por gestores e estudiosos de gestão, primava pela eficiência. Esta abordagem continuou 

a ser a base de grande parte da teoria e prática de gestão moderna, da medição de tempos e 

movimentos de Taylor às normas ISO, ao ciclo PDCA, ao 6Sigma, vimos o surgimento do neo-

tailorismo. O papel da gestão foi o de manter a previsibilidade, a estabilidade e a eficiência, com 

os gestores de topo que pensam e os trabalhadores que executam (DAFT, 1999). 

 

According to this model, a select group of owner-managers was able to direct large 

numbers of employees by carefully standardizing and routinizing their work and by 

placing the planning function solely in the hands of top managers. Under this type of 

management system, employees could be expected to perform up to some minimum 

standard, but few would be likely to exhibit truly outstanding performance (MILES et al, 

1978, p.558). 

 

Durante a última parte do século dezenove e as primeiras décadas do século vinte, o modelo 

tradicional tinha como premissa uma distribuição centralizada da capacidade de tomada de 

decisão, legitimando o controle unilateral de sistemas organizacionais pela gestão de topo, com a 

adoção de princípios administrativos que contribuíram para o desenvolvimento das organizações 

burocráticas, que funcionaram muito bem na Era Industrial, entretanto a perspectiva do modelo 

tradicional deixou de considerar o contexto social e as necessidades humanas.  
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Começando na década de 1920, o modelo tradicional gradualmente começou a dar lugar ao 

modelo de relações humanas. Os estudos de Hawthorne realizados por Elton Mayo e Fritz 

Roethlisberger, no final de 1920, aceitaram a distribuição centralizada e tradicional da 

competência decisória nos níveis hierárquicos de topo, mas destacaram a universalidade das 

necessidades sociais de pertencimento e reconhecimento, concluindo que um tratamento positivo 

aplicado aos funcionários melhoraria a sua motivação e produtividade, sob o argumento de que o 

tratamento impessoal era a fonte de resistência do subordinado às ordens gerenciais. A fim de 

melhorar o desempenho organizacional, esta abordagem abre precedente para que se estude de 

que formas um gestor pode influenciar o comportamento dos indivíduos, por meio de aspectos 

sociais, e qual o papel que gestores devem desempenhar para que os subordinados encontrem 

satisfação.  

Por causa da II Guerra Mundial e da Grande Depressão, somente a partir do final dos anos 

quarenta e início dos anos cinquenta o desenvolvimento e a disseminação da Estratégia 

Organizacional, Estrutura e Processos do modelo de relações humanas ocorreram entre gestores e 

estudiosos de gestão. A  perspectiva das Relações Humanas pode ser exemplificada nas Teorias 

X e Y de Douglas McGregor (1960), nos questionamentos de Herbet Simon sobre as tradicionais 

noções de autoridade (SIMON, 1957) e de autores como Chris Agyris (1970), que abordou 

aspectos de desenvolvimento psicológico sob as práticas tradicionais de gestão, focadas em 

comando e controle.   

Estes estudos resultam no surgimento do modelo de Recursos Humanos na evolução da 

teoria da administração, a partir de meados dos anos cinquenta, sob o argumento que o 

desempenho organizacional poderia ser reforçado se a capacidade para a tomada de decisão 

eficaz na busca de objetivos organizacionais fosse distribuída entre os membros da organização, 

que deveriam ser devidamente tratados e gerenciados.  

A abordagem de Recursos Humanos percebe o papel da gestão não como o de um 

controlador, mas como a de um facilitador – que opera a remoção das restrições que impedem a 

busca, pelos membros da organização, de formas de contribuir de maneira significativa em suas 

funções de trabalho. O modelo de Recursos Humanos ainda representa a vanguarda da teoria da 

administração.  

Conforme explicitado no tópico anterior sobre a resiliência organizacional, no que diz 

respeito às rupturas e adversidades devido a mudanças radicais no ambiente, respostas 
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organizacionais têm sido caracterizadas principalmente sob  regras de rigidez (SHAW et al, 

1981), ou seja, somente por meio de uma resposta rígida uma organização pode efetivamente 

reduzir grandes perturbações ou ameaças, o que leva a um ajuste negativo. Esta perspectiva é 

convergente com o modelo mecânico ou tradicional, que funciona sob controles hierárquicos e 

relações de comando/supervisão que limitam o acesso a informação. Para Yukl (2004, p. 81): 

 

Efficiency can be increased by refining work processes, establishing norms and standard 

procedures, investing in specialized personnel, facilities, or equipment, and organizing 
around strategy. However, these practices tend to reduce flexibility and make it more 

difficult to change strategies and work processes at a future time in response to 

environmental threats and opportunities. 

 

Uma vez que a centralização do controle e o trabalho através de canais tradicionais se 

tornam “overleveraged”, as oportunidades de desenvolvimento se tornam limitadas, como notado 

por Barnett &Pratt (2000), que propõem uma resposta flexível por meio da qual são ativadas 

capacidades sistêmicas que permitem um ajuste positivo à turbulência. 

Esta resposta flexível proposta por Barnett & Pratt (2000) encontra eco na Teoria da 

Dependência de Recursos (PFEFFER & SALANCIK, 2003), que é considerada um marco 

fundamental, e uma das teorias mais influentes em estudos de teoria e de gestão estratégica da 

organização.  

A teoria da Dependência de Recursos (PFEFFER & SALANCIK, 2003), quando foi 

publicada em 1978, marcou uma mudança nos estudos sobre organizações, uma vez que 

apresentou uma visão em que o ambiente ganhou ênfase na compreensão das organizações e suas 

escolhas estratégicas e, em segundo lugar, por apresentar uma caracterização de como o poder 

opera dentro do processo adaptativo das organizações para a operacionalização dinâmica da 

dependência contextual.  

Nas palavras de Casciaro & Piskorski (2005, p. 167),  

 
Resource dependence theory marked a watershed in organizational research by offering 

a unified theory of power at the organizational level of analysis”. Para Pfeffer & 

Salancik (2003, p. 1), “to understand the behavior of an organization you must 

understand the context of that behavior—that is, the ecology of the organization. 

 

Como produtos dos estudos de organizações da década de 1970, não só a teoria da 

dependência de recursos, mas outras abordagens que ainda exercem influência hoje surgiram 

como a economia dos custos de transação (WILLIAMSON, 1975), a teoria da agência (JENSEN 



51 

 

E MECKLING, 1976), teoria neo-institucional (MEYER E ROWAN, 1977) e a ecologia 

populacional (HANNAN E FREEMAN, 1977) 

 
…resource dependence theory focuses exclusively on resources that must be obtained 
from external sources for an organization to survive or prosper… resource dependence 

represent economic explanations for interorganizational relationship formation 

(BARRINGER & HARRISON, 2000 p. 372, 381).  

 

A caracterização da empresa como um sistema aberto (VON BERTALANFFY, 1975; 

KATZ & KAHN, 1978), dependente de contingências do ambiente externo é uma premissa para 

compreender o quão importante é o meio ambiente e possibilitar o foco na percepção do ambiente 

e em como suas exigências e restrições podem influenciar a resposta organizacional.  

A importância do contexto social das organizações é um dos princípios da teoria da 

dependência de recursos, que se baseia em três idéias centrais: i) o contexto social importa; ii) as 

organizações têm estratégias e as  implementam  para prosseguir, melhorar e manter sua 

autonomia e interesses; e iii) o controle, a eficácia e  o poder (e não apenas a racionalidade e a 

eficiência) são pilares centrais para a compreensão da dinâmica interna e externa das decisões e 

ações nas organizações (PFEFFER & SALANCIK, 2003). 

As organizações que aprendem, learning organizations, sabem reconhecer que muito do 

comportamento humano nas organizações pode ser entendido e fundamentado na consciência 

coletiva da organização, a fim de promover a comunicação e a colaboração (ARGYRIS, 1993). 

Sob a égide de uma visão da organização como um sistema (VON BERTALANFFY, 

1975), a abordagem da contingência colocou as organizações sob a ótica da capacidade de 

adaptação: cada coisa dentro da organização depende de outras coisas externas à organização, 

deve haver uma constante 'força de ajuste' entre a estrutura das organizações e o ambiente 

externo, dado o fato de que a organização e seus componentes (recursos e pessoas) são 

implicados em um sistema complexo. A perspectiva de sistemas aplicada às organizações 

redireciona o foco de uma abordagem centrada em estrutura e comportamento humano para 

um olhar concentrado na capacidade de adaptação e aprendizado da organização.  

No intuito de evidenciar que as teorias organizacionais, por se basearem em metáforas, 

levam a uma visão e a uma compreensão incompleta das organizações, Morgan (2009) 

ensina que as organizações podem ser vistas por meio de oito metáforas, como: máquinas, 

organismos, cérebros, culturas, sistemas políticos, prisões psíquicas, fluxo e transformação 
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e/ou instrumentos de dominação, e que as metáforas, assim como as analogias, tendem a 

privilegiar um determinado aspecto do fenômeno a que se referem; expressam uma forma de 

ver ou um modo de pensar que utilizamos para tentar compreender algum elemento da nossa 

própria experiência em face de outro; a metáfora ressalta certas interpretações em detrimento 

de outras acerca de um mesmo objeto ou fenômeno.  

Para Morgan (2009), a vida organizacional tem um caráter complexo, ambíguo e 

paradoxal, que comporta diferentes formas de pensar e agir e, quanto mais amplo for o 

repertório de interpretações ou de leituras das situações e problemas da vida organizacional, 

mais amplo o conjunto de subsídios para tomar decisões e agir no dia a dia. Em outras 

palavras, não existem imagens certas para explicar a organização e determinar a ação dos 

sujeitos, atores sociais que nela atuam. 

As relações nas organizações criam efeitos não intencionais e são imprevisíveis, portanto, 

as organizações devem ser vistas mais como sistemas complexos e políticos do que como 

máquinas bem lubrificadas e previsíveis.  

Os desafios do ambiente de hoje exigem respostas radicalmente diferentes de pessoas e 

organizações, para a geração de diferencial competitivo. A abordagem das organizações como 

sistemas complexos que precisam desenvolver e manter uma capacidade de adaptação ao 

ambiente se aproxima da capacidade de desenvolvimento de resiliência organizacional, pois ao 

contrário do modelo burocrático com o planejamento racional e a metáfora da máquina 

(MORGAN, 2009), a perspectiva de sistemas complexos se volta para o desenvolvimento 

constante da capacidade de adaptação, que envolve a análise da organização (recursos internos) e 

de seu ambiente. 

Conforme já enfatizado, organizações são constituídas de atores humanos cujos 

comportamentos, individuais e coletivos, contribuem ou impedem a resiliência organizacional, e 

para melhor se compreender como identificar e desenvolver fatores de resiliência na organização 

é importante considerar a habilidade de construir significado (construct meaning) que permite 

que organizações (de pessoas) modifiquem a configuração (do sistema) e “flip from one kind of 

organization into another and back again...” (WESTLEY, CARPENTER, BROCK, HOLLING 

& GUNDERSON, 2002, p. 104), ou não.  

Nessa perspectiva, Robb (2000, 2003) afirma que a organização que apresenta condições de 

manter vantagem competitiva ao longo do tempo por meio de sua capacidade de apresentar 
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desempenho de excelência em relação aos objetivos atuais e de inovar e adaptar-se efetivamente 

a mudanças rápidas e turbulentas nos mercados e nas tecnologias, pode ser considerada resiliente. 

Assim, em consonância com Westley, Carpenter, Brock, Holling & Gunderson (2002), 

Robb (2000) afirma que uma organização resiliente apresenta certas características que a 

capacitam para: i) criar estrutura e desfazê-la; ii) gerenciar as consequências emocionais de 

contínuas transformações e mudanças: ansiedade e sofrimento, oferecendo segurança (sem se 

confundir com tranquilidade ou estabilidade) em meio à mudança, e iii) aprender, desenvolver e 

crescer. 

Robb (2000) propõe que as organizações estabeleçam sistemas de aprendizagem capazes 

tanto de suportar as características supramencionadas como de promover a adaptação necessária 

para sua sobrevivência. Tais sistemas são compostos por dois subsistemas interpenetrantes com 

características complementares: Sub-sistema Desempenho e Sub-sistema Adaptação 

O Sub-sistema Desempenho, de acordo com Robb (2000), é responsável pelo desempenho 

dos atuais objetivos e tarefas com vistas a  manter a sobrevivência imediata. 

O Subsistema Adaptação é responsável pela sustentabilidade da empresa a longo prazo,eis 

que por meio da construção de caminhos, ideias, modos de operação e normas de comportamento 

alternativas/diferentes, gera futuros possíveis para o sistema como um todo. 

Para que os sistemas adaptativos/de aprendizagem sejam bem-sucedidos é preciso que 

ambos os subsistemas – desempenho e adaptação – sejam caracterizados pela robustez, pela 

interação e pela conectividade entre eles (ROBB, 2000). 

Na perspectiva desse autor, as empresas atualmente tendem a se adaptar em uma direção ou 

em outra, o que resulta, com base na abordagem de organização resiliente (ROBB, 2000), que as 

organizações voltadas ao subsistema desempenho se preocupam com a excelência no 

desempenho de tarefas repetitivas e com o atingimento de resultados em relação aos objetivos 

atuais, o que reflete um legado da Revolução Industrial e da “esteira” histórica de Taylor na 

administração. Dentre outros aspectos, estas organizações tendem a ser burocráticas e baseadas 

nos pressupostos subjacentes à tarefa e à estabilidade ambiental (ROBB, 2000). Estas estruturas 

burocráticas e políticas se prestam a controlar ou suprimir a ansiedade e o stress, visando a 

preservação da ordem e do status quo. Por outro lado, uma significativa dificuldade em relação à 

inovação e à mudança é experimentada por tais organizações (ROBB 2000, 2003) 
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Já as organizações voltadas para a adaptação tem como característica o foco em mudança, 

inovação e capacidade de adaptação. Com processos e estruturas organizacionais fluidos e 

dinâmicos, apresentam capacidade de adaptação, mas parece apresentar aspectos que dificultam a 

consistência de seus desempenhos, a estabilidade de seus processos e a criação de fórmulas de 

sucesso que sejam estáveis. Dito de outra forma, para essas organizações pode ser difícil a 

formação das estruturas necessárias para gerar desempenhos consistentes, replicáveis e de 

excelência (ROBB, 2000, 2003)  

Na visão de Robb (2000), a organização resiliente integra os dois sistemas, o de 

desempenho e o de adaptação, apresentando características híbridas, que conjugam de forma 

complementar aspectos de arquitetura, habilidades e cultura. 

Neste diapasão, passaremos a apresentar a investigação de como o grupo de gestores 

percebe resiliência e as respostas à perguntas secundárias, subjacentes a aplicação do constructo 

no ambiente organizacional, dentre as quais: Empresas podem ser resilientes? O que faz com que 

uma empresa seja resiliente? 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1 Fundamentos Ontológicos e Epistemológicos 

 

Esta é uma pesquisa qualitativa, fundamentada na fenomenologia heideggeriana ou 

fenomenologia hermenêutica que visa: i) compreender a essência da situação social escolhida em 

face do referencial teórico levantado; ii) preencher as possíveis lacunas presentes na teoria 

existente (CRESWELL, 1998; MILES E HUBERMAN, 1994; PATTON,1990). 

Preconizada por Martin Heidegger (1889-1976), a fenomenologia hermenêutica admite que 

o pesquisador se articule ao objeto de pesquisa, sem bracketing (distanciamento sujeito-objeto), 

ou rompimento epistemológico. Assim como em outras fenomenologias, na heideggeriana a 

existência humana é interpretativa e à hermenêutica cabe a busca pela essência do objeto e a 

preocupação em compreender e interpretar os produtos da mente humana, que constroem o 

mundo social e cultural. Assim, é a inclusão do ponto de vista do pesquisador que permite a 

apreensão do objeto (RAY, 1994), diante da premissa que as realidades são construídas a partir 

de experiências pessoais, sendo um indivíduo e seu mundo indissociáveis.  

Esta orientação posicionou a pesquisadora não somente como observadora do fenômeno, 

em sua prática profissional, mas antes e durante a pesquisa como agente de interpretação de falas, 

gestos e expressões dos entrevistados, imprimindo aos fundamentos epistemológicos um viés 

etnográfico. 

A fim de respeitar a subjetividade e a interação social dos indivíduos, optamos por 

conjugar, por meio da análise do discurso, práticas discursivas e a produção de sentido (SPINK, 

2010), sob a abordagem do construcionismo social, eis que sob a perspectiva construcionista,  a 

realidade é vista como construída pelos sujeitos a partir de suas relações sociais, de suas relações 

com o mundo externo, e: 

 

O sentido é uma construção social, um empreendimento coletivo mais precisamente 

interativo, por meio do qual as pessoas, na dinâmica das relações sociais, historicamente 

datadas e culturalmente localizadas, constroem os termos a partir dos quais 
compreendem e lidam com as situações e fenômenos a sua volta (SPINK E MEDRADO, 

2004, p. 41) . 
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Assim, pesquisadores que empregam a epistemologia e ontologia socioconstrucionista 

voltam a sua análise para a compreensão do sentido das ações e práticas sociais (GERGEN & 

THATCHENKERY, 2004). Para privilegiar o estudo do sentido que os agentes atribuem à sua 

própria prática social, os construcionistas propõem a interpretação das especificidades dos 

fenômenos, por meio da adoção da análise das práticas discursivas tanto para a sua apreensão e 

interpretação, como para a sua descrição e compreensão (CZARNIAWSKA, 1995; 2004). 

Segundo Gergen (1985) e Spink (2004, 2010), o construcionismo é um enfoque que se 

propõe ao desafio de enxergar além da díade tradicional sujeito-objeto, focando na apreensão dos 

processos pelos quais as pessoas descrevem, explicam e compreendem tanto o mundo em que 

vivem como a sua própria ação (BRITO, et al., 2010). Burr (1995) explica que, de acordo com a 

perspectiva construcionista, o conhecimento não pode ser tomado como certo, pois existe uma 

perspectiva histórica contextual  que torna  as categorias de compreensão situacionais, eis que o 

mundo é conhecido pelo observador por meio da experiência humana, que é significativamente 

influenciada pela linguagem e as categorias de linguagem utilizadas para classificar as coisas 

emergem da interação social dentro de um grupo de pessoas em um determinado tempo e em um 

determinado lugar.  

O construcionismo social é fortemente influenciado em sua origem pela tradição 

interacionista. O Interacionismo Simbólico é um termo que foi cunhado Herbert Blumer (1900-

1987), que, para auxiliar o entendimento da perspectiva interacionista, resume as teses centrais do 

interacionismo simbólico em três premissas básicas, a saber: 

 

1) os seres humanos agem em relação às coisas, tendo como base o significado que elas, 

as coisas, têm para eles, as pessoas. Dito de outra forma, as ações individuais podem até 

ser influenciadas pelas interações nas quais estamos envolvidos, mas elas são, também, 

resultado de nossa própria definição e interpretação da realidade; 2) o significado das 

“coisas” resulta da interação social entre os seres humanos. A construção e a 

interpretação simbólica da realidade se dão por meio das interações entre os indivíduos, 

em contraposição a uma imagem do ser humano como um ser passivo e determinado; 3) 

os significados não são aceitos e aplicados automaticamente, mas estão sujeitos a um 

processo de interpretação,  no qual são aplicados ou alterados como meios para a 

orientar ou construir a ação dos atores no processo de interação social (BLUMER, 1969, 

p.2-5). 

 

De acordo com Cristóvão (2008) a investigação das ações humanas numa perspectiva 

dialógica e histórica, deve se pautar em dimensões sociais, discursivas e constitutivas. O que 

significa dizer que o que as pessoas dizem (discurso) a respeito da realidade é constitutivo e 
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constituinte de suas ações, em um movimento que pode ser congruente ou não, i.e., discurso e 

práxis podem coexistir em movimentos congruentes ou em movimentos ambíguos ou 

contraditórios. 

A Análise do discurso (AD) não pode ser considerada como um simples método de análise 

de dados. Para Phillips e Jorgensen (2002), a AD envolve o compromisso ontológico e 

epistemológico do pesquisador com o papel da linguagem na construção social da realidade, que 

possibilita ao pesquisador esboçar “um retrato complexo e holístico da situação, analisando 

narrativas e depoimentos dos atores sociais, conduzindo seu estudo em um ambiente real” 

(CARVALHO e VERGARA 2002, p.86). Linda Putnam & Gail Fairhust (2001) definem a AD 

como sendo o estudo de palavras e expressões: tanto a forma quanto o uso no contexto, além dos 

significados ou interpretações de práticas discursivas. O papel da linguagem na criação e nas 

mudanças de nossas identidades, de nossas realidades sociais, enfim de nossos mundos, não é 

meramente o de um meio de refleti-los de forma neutra, mas sim um papel ativo.   

Segundo a perspectiva de Jorgensen& Phillips (2002), a AD parte do princípio de que 

indivíduos acessam a realidade por meio da linguagem, eis que criam representações 

coadjuvantes à construção da realidade.  

 

3.2 Aporte Teórico-Metodológico   

 

A escolha da análise do discurso (AD) como método coloca muitas abordagens possíveis 

diante do pesquisador, e os elementos principais que devem nortear o trabalho são as 

características dos materiais e os objetivos pretendidos.  

As práticas discursivas (SPINK, 2004, 2010), “as maneiras pelas quais as pessoas, por meio 

da linguagem, produzem sentidos e posicionam-se em relações sociais cotidianas” (2010, p.27), 

levam em conta a noção de contexto em vários níveis, como por exemplo, o contexto de 

produção da fala, “ partindo do pressuposto que as pessoas podem expressar-se de maneiras 

diversas (dependendo de onde estão, com quem estão falando, o que foi dito e qual a forma da 

interação) buscamos entender por que as pessoas falam certas coisas num determinado momento” 

(SPINK, 2004, p. 27). Neste sentido, Bakhtin (1992) ressalta que o enunciado deve ser o 

principal objeto dos estudos da linguagem, uma vez que é a unidade da comunicação ligada ao 

uso efetivo da língua pelos sujeitos no contexto. O autor ensina que os enunciados são 
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caracterizados pelo dialogismo e pela noção de polifonia e de gêneros, e explica que o discurso 

de um mesmo indivíduo é "atravessado" por muitos outros discursos, por muitas “vozes”, não 

importa se concordantes ou discordantes. Nas palavras de Spink (2004, p. 35):  

 

Na perspectiva da linguagem em uso, o sentido é sempre interativo: os enunciados de 

uma pessoa estão sempre em contato ou são endereçados a uma outra pessoa e esses 

endereçamentos se interanimam mutuamente, mesmo quando os diálogos são internos; 

ou seja, na perspectiva bakhtiniana não existe o monólogo. 

 

Faria (2009) revela que, conforme o que o entrevistado sabe a respeito do ouvinte, ele 

elabora o gênero do discurso ao selecionar vocabulário, temas, o que pretende explicitar, o que 

manterá implícito e o que simplesmente pretende silenciar. Ressalte-se que tal elaboração pode 

ser consciente ou não. E Bezerra (2005) explica a noção de polifonia na interação dialógica 

esclarecendo que, na teoria de Bakhtin, os “outros” exercem uma função essencial na constituição 

dos sentidos no discurso do falante, pois todo enunciado é elaborado em função do ouvinte e 

permeado das vozes dos “outros”, retomando vozes anteriores e posteriores da cadeia de 

interação comunicativa. O ponto de vista de “outros” está presente em cada palavra do falante. 

Os conceitos de polifonia e de dialogismo de Bakhtin (1992) oferecem suporte para que se 

possa falar que as ideias defendidas pelo entrevistado integram o “intradiscurso, o conjunto de 

textos que manifestam um discurso e que está sempre relacionado – explícita ou implicitamente – 

com outros discursos, em oposição a alguns deles e em afinidade com outros” (FARIA, 2009 

p.46), e a relação de afinidade ou de oposição entre estes discursos denomina-se interdiscurso.  

Na perspectiva adotada por Maingueneau (2008b) para a AD, prima o interdiscurso, que 

precede o discurso e é soberano a este. Para o autor, o interdiscurso, que é o espaço de trocas 

entre vários discursos selecionados, é na realidade a unidade de análise importante, não o 

discurso. Dito de outra forma, um discurso é estudado na sua relação com outros discursos, eis 

que permite a entrada de outros discursos na sua composição. Para explicar interdiscurso, o autor 

faz a distinção entre universo discursivo, campo discursivo e espaço discursivo. Sendo assim, 

universo discursivo é o conjunto de posicionamentos de todos os tipos que interagem num dado 

momento e/ou em uma dada conjuntura, é o limite a partir do qual serão construídos os campos 

discursivos, domínios aptos a serem estudados, e os espaços discursivos, subconjuntos de 

posicionamentos com os quais o analista julga relevante estabelecer relação, dependendo do 

objetivo em questão (CHARAUDEAU & MAINGUENEAUS, 2004). 



59 

 

Maingueneau (2008b) esclarece que a ampla interdiscursividade exige a integração múltipla 

de dimensões textuais que possibilite ao analista identificar alteridade no material colhido. Esta 

integração de dimensões textuais é proposta na Semântica Global para o estudo dos textos, 

integrando  todos os planos do enunciado e da enunciação: intertextualidade, vocabulário, 

temática,  instâncias de enunciação (ou o estatuto do entrevistado e do destinatário), a "dêixis 

enunciativa" (tempo e lugar), o "modo de enunciação" e o "modo de coesão".  

Maingueneau (2008b) ensina que trabalhar sob a perspectiva de uma semântica global não 

significa privilegiar um plano em detrimento de outros, mas integrá-los, concomitantemente, na 

ordem do enunciado e da enunciação. Uma análise por meio dessa perspectiva tem como objetivo  

investigar a congruência da multiplicidade de dimensões de um discurso, tanto quanto à 

significação linguística, como quanto a rede semântica e  o papel do analista é o de investigar, 

utilizando os sistemas de restrições semânticas, a possibilidade de leitura de um determinado 

enunciado e não de outro e, consequentemente, entender o funcionamento das relações 

interdiscursivas.  

O "modo de enunciação", conforme inicialmente analisado por Maingueneau, evidencia 

conceitos relacionados ao que tem sido analisado no âmbito do "ethos discursivo" (categoria 

estudada pela retórica, pragmática e análise do discurso). O ethos consiste na voz que fala no 

texto, é a imagem que o entrevistado projeta de si no discurso. Esta voz é construída de acordo 

com os objetivos de determinado discurso, criando assim uma “identidade” de quem fala. 

No que se refere ao tema, Maingueneau (2008b, p. 83) também atribui ao sistema de 

restrições semânticas de cada discurso o poder de desfazer possíveis divergências, eis que “um 

tema desenvolvido por um só discurso estará logicamente em estrita conformidade com ele”.  

A seleção lexical deve ser considerada como um sistema de restrições do espaço discursivo, 

visto que, conforme Maingueneau (2008b, p.81), “a restrição do universo lexical é inseparável da 

constituição de um território de conivência”, o que significa dizer que os entrevistados serão 

levados a utilizar termos que marcam sua posição no campo discursivo. Assim, o tratamento 

semântico dado ao vocabulário, bem como aquele dado ao tema  delimitam os posicionamentos e 

também imprimem uma dinâmica nas relações de dominância entre eles.  

Posicionamento é um termo que denomina uma das categorias de base da AD e que se 

refere ao delineamento e conservação ou não de uma identidade enunciativa, i.e, um lugar de 

produção discursiva (de um sujeito) específico. Charaudeau (CHARAUDEAU & 
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MAINGUENEAUS, 2004) ensina que o posicionamento se refere à posição que um determinado 

locutor ocupa em um campo de discussão; esta posição inclui  a defesa de valores que 

caracterizam identidades sociais e ideológicas dos locutores. Os valores aos quais se refere 

Charaudeau (CHARAUDEAU & MAINGUENEAUS, 2004) podem ser organizados em sistemas 

de pensamento e/ou em normas de comportamento social, ambos adotados de forma consciente 

ou inconsciente pelos atores sociais, o que caracteriza as identidades enunciativas, que por sua 

vez não são fechadas, ao contrário o interdiscurso possibilita que as identidades enunciativas se 

reconfigurem de forma incessante, assim posicionamento é um termo que se aplica à designação 

das engrenagens ou das operações por meio das quais a identidade enunciativa se instala e se 

conserva ou não em um dado campo e, também, o termo se aplica a identidade enunciativa em si. 

O campo discursivo é constituído por um conjunto de posicionamentos que formam uma 

estrutura instável e heterogênea, sujeita a reconfigurações e relações de dominância: 

posicionamentos dominantes e dominados e posicionamentos centrais e periféricos. Para fins de 

estudo, o analista foca em espaços discursivos nos quais a correlação de posicionamentos é 

considerada relevante para a pesquisa. 

 Na perspectiva de Spink (2004), o posicionamento é uma noção mais dinâmica do que a de 

identidade, conforme proposta por Charaudeau e Maingueneau (2004), eis que: 

 

São posições de pessoas assumidas (conscientemente ou não) no processo de interação 

como produtos da interação. São todas as maneiras em que as pessoas, por meio de suas 

práticas discursivas, produzem realidades sociais e psicológicas (Davies e Harré, 
1990)...Posicionar-se implica navegar pelas múltiplas narrativas com que entramos em 

contato e que se articulam nas práticas discursivas. O posicionamento, como é por nós 

utilizado, é o processo discursivo no qual os selves são situados nas conversações como 

participantes observáveis e subjetivamente coerentes em termos das linhas de história 

conjuntamente produzidas. Ou seja, o self sempre se situa numa linha de história que 

éproduzida em determinados contextos (SPINK, 2004, p.36). 

 

Ainda sobre o posicionamento, Spink (2004) afirma que ao analisar práticas discursivas, 

os posicionamentos devem ser tomados como produções conjuntas, e destaca a distinção feita por 

Davies e Harré (1990) entre posicionamento interativo, onde o que uma pessoa diz posiciona o 

outro; e posicionamento reflexivo, no qual o indivíduo se autoposiciona.  E alerta: 

  
Seria bom, entretanto, considerar que, em qualquer destes casos, o posicionamento é 

necessariamente intencional. Então, na dinâmica da interação, podemos até nos 
posicionar conscientemente de alguma forma específica, mas no fluxo da interação o 

interlocutor pode nos posicionar de forma tal que exija uma reorientação (ou reiteração) 
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da posição inicial. Vivemos nossa vida em termos da produção continuada do self, seja 

quem for o responsável por esta produção (SPINK, 2004, p.37). 

 

O objeto de estudo de qualquer análise do discurso não  trata tão somente da língua, mas do 

que há por meio dela. A AD vai além da materialidade linguística e inclui o contexto histórico-

social do enunciador.  

No que diz respeito, a esta dimensão histórico-social que perpassa a AD,  o lugar e o tempo, 

este último concebido de forma cronológica, informam no processo de análise a identificação de 

marcas linguísticas reveladoras de posicionamentos ideológicos. O esquema temporal tríplice de 

Spink (2004), o tempo longo, tempo vivido e tempo curto (SPINK, 2004, p.32), assumem que 

ainda que cessadas as condições de produção de um dado repertório linguístico – “são os termos, 

os conceitos, os lugares comuns e figuras de linguagem que demarcam o rol de possibilidades de 

construções de sentidos” (SPINK, 2004, p.32) - circulando em um dado contexto, estes elementos 

podem ainda estar presentes, por meio de ressignificações, nas práticas discursivas. Spink (2004, 

p.34) esclarece:  

... o Tempo Longo é o domínio da construção dos conteúdos culturais que foram parte 

dos discursos de uma dada época. Permite que nos familiarizemos com os 
conhecimentos produzidos e reinterpretados por diferentes domínios do saber: religião, 

ciência, conhecimentos e tradições do senso comum, entre eles. O Tempo Vivido é o 

tempo de ressignificação destes conteúdos históricos a partir dos processos de 

socialização. É o tempo de vida de cada um de nós; tempo da memória na qual 

enraizamos nossas narrativas pessoais e identidades. O Tempo Curto é o tempo da 

interanimação dialógica e da dinâmica da produção de sentidos. É nesse tempo que se 

presentificam as diferentes vozes ativadas pela memória cultural do tempo longo ou pela 

memória pessoal do tempo vivido. 

  

O Tempo Curto é o tempo em que ocorrem as interações dialógicas e a produção de 

sentidos. É nesse tempo que aplicaremos o aporte metodológico escolhido, eis que, nas palavras 

de Spink  (2004, p. 27): 

 

É nesse tempo que se presentificam as diferentes vozes ativadas pela memória cultural 

do tempo longo ou pela memória pessoal do tempo vivido. É importante pontuar que 

embora a análise das práticas discursivas dê-se, em última instância, num nível micro, a 
noção de contexto pode ser  abordada em vários níveis.  

 

Utilizando o aporte teórico-metodológico acima explicitado, procedemos à coleta e 

tratamento dos dados, conforme a seguir exposto. 
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3.3 Procedimento da coleta de Dados 

 

Uma vez que a natureza deste trabalho é exploratória e ele é baseado em pesquisa empírica, 

o foco foi encontrar respostas sobre: i) Como gestores percebem o conceito de resiliência; ii) Que 

importância atribuem a resiliência? iii) A resiliência é uma competência demandada pelas 

organizações? iv) A resiliência pode ser desenvolvida? v) Empresas podem ser resilientes? vi) O 

que faz com que uma empresa seja resiliente? vii) qual a percepção destes profissionais sobre a 

relação da resiliência individual com o desempenho e o futuro da organização?  

Com o intuito de atender ao foco do trabalho, a coleta de dados foi feita mediante  uma 

entrevista semi-estruturada, composta de perguntas fechadas para a coleta de dados categóricos, 

perguntas abertas, para a coleta de históricos de vida pessoal e profissional e perguntas abertas e 

semi-fechadas para a coleta de respostas das questões acima (KERLINGER & LEE, 2000; 

PATTON 2005).   

O roteiro da entrevista, que foi sendo ajustado ao longo da realização de cada entrevista,  

contou com a seguinte estrutura:  

Dados categóricos: nome, idade, escolaridade, formação, cargo/função, empresa, sexo  

Perguntas-chave: 

 

1) O que é resiliência? 

2) Que tipo de acontecimentos demanda resiliência de uma pessoa? / É preciso resiliência 

em que situações?  

3) Resiliência pode ser desenvolvida? 

4) Como uma pessoa consegue ser resiliente? 

5) Resiliência é uma característica de personalidade? 

6) Resiliência varia de pessoa para pessoa? Como? 

7) O que a pessoa resiliente faz? 

8) Resiliência é importante? Por quê? 

9) As empresas demandam a resiliência como uma competência? 

10) Uma empresa pode ser resiliente? 

11) O que faz com que uma empresa seja resiliente? 

12) Como pessoas resilientes contribuem para que a empresa seja resiliente? 
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Apesar do roteiro, a entrevista foi conduzida de maneira flexível tanto para que o entrevistado 

pudesse incluir temas que achasse pertinentes, como para que a pesquisadora pudesse explorar a 

dialogicidade do encontro.  

 
A meta de uma entrevista fenomenológica é obter uma descrição, em primeira pessoa, de 

uma experiência, a partir da qual serão detectados padrões experimentais capazes de 

gerar uma compreensão essencial do fenômeno. A entrevista, no entanto, deve manter a 

estrutura de uma conversa, não de uma sucessão linear de perguntas e respostas 

(CARVALHO & VERGARA, 2002, p. 85). 

 

Uma vez que cabe ao entrevistador permitir que o entrevistado construa livremente suas 

respostas, sem perder o foco da conversa para o tema da pesquisa (GIL, 1987; THOMPSON et 

al., 1989), a condução das entrevistas demandou do entrevistador uma postura de observador 

participante (ARNOULD & PRICE, 1993; KERLINGER & LEE, 2000), ou, como denomina 

Vergara (2000) uma atitude de espectador interativo.  

Inicialmente, foram convidados 28 gestores para participarem da pesquisa, por meio de 

uma entrevista. Estes convites foram enviados à estas pessoas, após diversos contatos informais, 

em ocasiões diversas (salas de aula, eventos profissionais, encontros sociais), com um número 

bem maior de pessoas - 93 pessoas foram abordadas, a fim de sondar o interesse no tema 

(resiliência) e o interesse em contribuir com uma pesquisa empírica, uma vez que buscávamos o 

interesse verdadeiro e disponibilidade/abertura para serem entrevistados sobre um tema com um 

objetivo de investigação delicado, que tangencia questões pessoais e tantas outras, que, quer 

sejam pessoais ou profissionais, poderiam ser mobilizadoras de emoções.Em todos os casos a 

pesquisadora apresentou os objetivos da pesquisa antes do início da entrevista, bem como a 

instituição a que esta estava vinculada e seu orientador. 

Ressalte-se que o foco da pesquisa delimita o grupo de pessoas àquelas que tenham ou já 

tenham tido experiência em posições de gestão. Os convites foram enviados àqueles gestores que 

demonstraram genuíno interesse no tema e na pesquisa– cabe frisar que dentre os 28 convidados 

a participar, um número razoável (07, correspondentes a 1/4 do grupo inicial) sequer respondeu 

ao convite, e 09 declinaram. Este total de 15 insucessos,  equivale a 56% do grupo que havia 

demonstrado expresso interesse no assunto/tema e, em participar na pesquisa, quando da 

sondagem inicial.  
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À medida que os 43% do restante de convites enviados foram sendo aceitos e as entrevistas 

realizadas, alguns dos entrevistados voluntariamente indicaram outras pessoas – todas  as cinco 

aceitaram os convites e participaram das entrevistas, que foram realizadas em um total de 17.  

O perfil psicográfico dos entrevistados/respondentes encontra-se descrito na tabela abaixo. 

Os respondentes 13, 15, 16 e 17 não autorizaram a divulgação do nome das empresas nas quais 

estão empregados. 

 

Tabela 1: Perfil Psicográfico dos entrevistados 

Identificação 

(E=entrevistado) 

Idade Escolaridade Formação Cargo/Função Empresa Sexo 

E01 50 Mestrado Matemática/TI Gerente de 

Treinamento 

HP Feminino 

E02 47 Superior Marketing Diretor TIM Masculino 

E03 40 Superior Psicologia Gerente de 

Recrutamento 

para Am. Latina 

GE Oil & 

Gas 

Feminino 

E04 38 Mestrado Marketing Gerente  

Senior 

IHS Feminino 

E05 30 MBA Comunicação Líder de 

Relacionamento 

Institucional 

GE Masculino 

E06 42 Mestrado Marketing Sócia-Fundadora Verve Feminino 

E07 41 MBA Finanças Diretor Hungry 

Man 

Masculino 

E08 29 MBA TI Coordenador de 

Projetos de TI 

Nokia Masculino 

E09 60 Superior Engenharia Consultora Light Feminino 

E10 67 Superior Engenharia Consultor Light Masculino 

E11 48 Superior Biblioteconomia Chefe de Seção CNC Masculino 

E12 42 Mestrado Geologia Gerente Senior – 

Commercial and 

Business 

Development 

Maersk Masculino 
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E13 35 Mestrado Engenharia Diretor-Técnico X Masculino 

E14 44 MBA Engenharia Managing 

Director 

Maersk Masculino 

E15 39 MBA Engenharia Director X Masculino 

E16 61 Mestrado Finanças Diretor X Masculino 

E17 39 Mestrado Matemática/TI Gerente Senior X Masculino 

 

Foram entrevistados 17 gestores, com idades entre 29 e 67 anos, sendo 07 mulheres e 10 

homens, todos com experiência em posições de gestão e destes, 05 com experiência também 

como empreendedores (01 mulher e 04 homens). 

Durante os meses de janeiro a junho de 2015, foram realizadas as entrevistas, que foram 

gravadas e transcritas, juntamente com as anotações de campo, e após a transcrição teve início a 

fase de análise. As entrevistas foram realizadas em locais escolhidos pelos participantes, dentre 

opções que fossem eficientes do ponto de vista de mobilidade e acesso (próximos ao trabalho ou 

residência do participante, em seus locais de trabalho ou estudo e no escritório da pesquisadora). 

A fase de coleta de dados foi considerada como cumprida quando o pesquisador coletou 

informação suficiente para possibilitar uma descrição escrita detalhada e coerente da experiência 

observada, o que ocorreu na décima quarta entrevista, quando foi constatado esgotamento do 

campo. Contudo, em razão da riqueza do material colhido, foram aproveitadas todas as 17 

entrevistas realizadas, constituindo assim o corpus empírico para análise. 

 

3.4 Tratamento de dados 

 

O método fenomenológico requer que o principal insumo da pesquisa seja a experiência 

manifestada como linguagem pelos entrevistados (VAN MANEN, 1990; RAY, 1994), o que 

significa dizer que a palavra dos entrevistados foi a fonte primária de dados (SANTOS, 1994) 

que foram transcritos como texto e, então, tratados pela pesquisadora, em uma abordagem de 

interpretação e descrição, na qual os discursos a respeito do fenômeno são caminhos de análise 

do próprio fenômeno, tomando-se emprestado o olhar do outro. 

A partir o primado da interdiscursividade, foi possível identificar na prática discursiva, 

figuras de linguagem, ethos do entrevistado, seleção lexical predominante, intertextualidade e 

temas de fundo, e relacioná-los aos elementos do corpus discursivo acadêmico, o que permitiu 
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tanto a constituição das categorias analíticas, durante a fase de análise, como ajustes na dinâmica 

entre as instâncias de enunciação, durante a coleta de dados. 

São inúmeras as figuras de linguagem utilizadas no dia a dia, que servem para criar efeitos 

como ampliação, comparações, simplificações, personificações, etc. Neste trabalho, dois tipos de 

figuras em especial salientam-se na depuração dos fragmentos constituintes das categorias: a 

paráfrase e a metáfora. Eufemismos, paradoxos e ironias também se mostraram de uso recorrente 

pelos entrevistados. 

Utilizando o aporte teórico-metodológico acima explicitado em conjunto com as práticas 

discursivas (SPINK, 2004, 2010), “as maneiras pelas quais as pessoas, por meio da linguagem, 

produzem sentidos e posicionam-se em relações sociais cotidianas” (2010, p.27), realizamos as 

entrevistas que foram transcritas e, junto com as anotações de campo, analisadas tendo como 

pontos de partida mapas dialógicos. "Os mapas são instrumentos de visualização do processo de 

interanimação que possibilitam, entre outras coisas, mostrar o que acontece quando perguntamos 

certas coisas ou fazemos certos comentários" (SPINK, 2010, p.38). 

Esta abordagem determinou tanto a dinâmica de coleta de dados, ou seja, a condução da 

entrevista, quanto à natureza da análise do material colhido. O material empírico 

coletado/construído no trabalho de campo foi ordenado, em um processo que passou primeiro 

pelo sequenciamento dos temas, organizados a partir da leitura das transcrições das entrevistas e 

seleção de fragmentos dos discursos dos entrevistados. A partir daí, foram organizados os mapas 

dialógicos, que contaram com os temas/perguntas selecionados a priori para o roteiro da 

entrevista, assim como com os eixos temáticos que emergiram do sequenciamento inicial de cada 

entrevista. As colunas dos mapas e os trechos selecionados foram cruzados com as referências 

teórico/conceituais que orientaram a perspectiva desse pesquisador. Em nem todas as entrevistas, 

a montagem das colunas do mapa dialógico pode ser feita com base no roteiro, pois houve casos 

em que o entrevistado ofereceu um material a ser explorado, não previsto no roteiro.  

A partir desse percurso, foi possível o mapeamento de eixos temáticos discursivos, nos 

quais um conjunto de posicionamentos se relacionam de forma concorrente, caracterizando 

configurações não homogêneas sobre: resiliência humana e resiliência organizacional. 

Cada um desses eixos temáticos ofereceu material que pode ser tratado à luz de categorias a 

priori, e material que possibilitou a identificação de outras categorias, denominadas categorias 
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não a priori, às quais foram associados fragmentos de discurso sobre os quais desenvolveremos a 

discussão a seguir. 

Em outras palavras, a análise do material colhido possibilitou  identificar categorias, a 

partir do sistema de restrições da Semântica Global e da dinâmica dialógica, mapeadas no plano 

da intertextualidade,  do vocabulário e do tema e confrontá-las com o sistema de pensamento 

disponível a partir do referencial teórico, ainda que não previstas como temas do roteiro de 

entrevista, o que evidencia que a análise das entrevistas, contou amplamente com a teoria que deu 

suporte à fase inicial do estudo,  mas sem ser sua escrava (CARVALHO & VERGARA, 2002).  
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4. RESULTADOS DA PESQUISA: RESILIÊNCIA HUMANA 

 

O eixo temático resiliência humana apresenta categorias que foram nomeadas com base em 

uma classificação apriorística, eis que tomada do referencial teórico, e categorias não a priori, 

que foram nomeadas a partir dos temas que emergiram do tratamento aplicado ao material 

colhido e das seleções lexicais e posicionamentos predominantes identificados na fala dos 

entrevistados, quando estes se referiram às características da pessoa resiliente. Tais características 

foram identificadas nos mapas dialógicos sob as colunas temáticas: O que é resiliência? Como 

uma pessoa consegue ser resiliente? e O que a pessoa resiliente faz? 

 

4.1. Categorias a priori 

 

Neste estudo trabalhamos com três categorias a priori, a saber: i) adversidade, ii) 

recuperação e iii)  adaptação positiva: aprendizado e sustentabilidade. 

Zautra, Hall & Muray (2010), Charney (2004), Masten & Wright (2010) e Kent & Davis 

(2010) identificaram que a noção de resiliência implica, ao mesmo tempo, duas condições: 

exposição a adversidades e alcance de adaptação positiva, o que imprime bidimensionalidade ao 

constructo. 

Há dois temas dominantes implícitos à noção bidimensional de resiliência, segundo Reich, 

Zautra e Hall (2010): i) como uma resposta as adversidades ou eventos estressores, a resiliência 

foca na recuperação (recovery), que é a habilidade de se recuperar do stress, a capacidade de 

reaver o equilíbrio (físico e psíquico) rapidamente, retornando ao equilíbrio, ao estado saudável 

ou produtivo (MASTEN, 2001; RUTTER 1987); e ii) a resiliência, como um resultado da 

adaptação bem sucedida à adversidade, implica a continuidade da trajetória de recuperação, 

gerando sustentabilidade (sustainability) do equilíbrio saudável que permite a melhoria das 

capacidades funcionais para lidar com stress futuro, e continuar seguindo em frente em face de 

futuras  adversidades (BONANO, 2004), como em um ciclo virtuoso.  

As categorizações da resiliência como respostam a adversidade e como resultado de 

adaptação bem sucedida à adversidade atribuem ao constructo uma característica dinâmica e 

processual (BONANO, 2004; MASTEN, 1994, 2001; MASTEN & REED, 2002; YOUSSEF & 

LUTHANS, 2005, 2007; MASTEN & WRIGHT, 2010 LUTHAR, CICCHETTI & BECKER, 
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2000;WALLER, 2001; DENHARDT & DENHARDT, 2010), que é associada às perspectivas de 

aprendizado para a geração de resultados (outcomes) que promovam o subsequente 

desenvolvimento dessa capacidade, atribuindo-lhe sustentabilidade. 

Estes referenciais ensejaram as denominações das categorias apriorísticas 1, 2 e 3, 

respectivamente, adversidade, recuperação e adaptação positiva: aprendizado e sustentabilidade. 

 

4.1.1 Adversidade  

 

Para Zautra, Hall & Muray (2010), Charney (2004), Masten & Wright (2010) e Kent & 

Davis (2010), a resiliência é posicionada de forma interdependente da adversidade, i.e. para 

demonstrar  resiliência, é preciso primeiro encontrar adversidade. Com relação à adversidade, ela 

é geralmente considerada como risco, abrangendo tipicamente circunstâncias negativas da vida 

associadas a dificuldades de ajustamento. 

O fragmento (01), a seguir, revela um posicionamento convergente com a condição de 

interdependência entre a resiliência e a adversidade – para acionar a resiliência, é preciso 

encontrar a adversidade.  

 
(01) : ... a oportunidade da resiliência aparece dada quando há alguma resistência ou 

algum desafio de alguma natureza que aparece mais ou menos sem aviso... sem que você 

tenha tempo de se preparar. Do contrário não é resiliência é planejamento, né? .  (E12) 

 

A seleção lexical “a oportunidade da resiliência aparece dada” revela que, de forma 

convergente com o referencial teórico, “diante da oportunidade” a resiliência pode ou não ser 

acionada, em face de um evento adverso.  

E, a seleção lexical “resistência ou algum desafio de alguma natureza..., revela uma 

apreciação subjetiva de adversidade, que se afirma aberta – desafio de alguma natureza, e 

eufemística – resistência -, em relação a rupturas, doenças, condições de pobreza e outros eventos 

considerados fatores de risco. Esta revelação  corrobora a posição de  Yunes (2001), para quem a 

percepção do que é adversidade, do stress que ela causa ou não, dependem de apreciações 

subjetivas, o que gera uma gama inesgotável de possibilidades de  distinguir, definir e delimitar o 

que é adversidade. 

 A seleção “que aparece mais ou menos sem aviso” revela a presença de uma condição para 

que a adversidade demanda uma resiliência, a de acontecer sem aviso,  como ratificado na 
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seleção, “sem que você tenha tempo de se preparar.  Do contrário não é resiliência é 

planejamento, né?”. Este posicionamento, opondo resiliência - associada a uma condição de 

imprevisibilidade do evento adverso - e planejamento - associado a uma condição de 

previsibilidade do evento  adverso -, vai de encontro a proposta de Richardson (2002), que afirma 

que, mesmo diante de rupturas e mudanças planejadas como o casamento, a gravidez etc., a 

resiliência é demandada e pode ser acionada. 

Risco, adversidade e stress são termos mencionados frequentemente e, uma vez que os três 

se referem a experiências negativas, há certa dificuldade em distingui-los em face da 

subjetividade implicada na avaliação e interpretação do que seja cada um. O entrevistado (E12), 

neste fragmento,  refere-se a “resistência ou algum desafio de alguma natureza”, e, adiante,  

explica que tipo de eventos denomina resistência ou desafio de alguma natureza: 

 
(02): ...desde rupturas maiores a pequenos probleminhas. Então precisa de resiliência até 
pra suportar o sinal de trânsito que fechou quando você não queria, pra lidar com isso 

numa boa, pra lidar com uma fechada que você toma no trânsito ou uma conversa com a 

esposa a respeito do que fazer num fim de semana... com os amigos que querem jogar 

bola quando você não quer jogar bola, ou qualquer coisa dessa linha. (E12) 

 

A seleção “precisa de resiliência, pra suportar o sinal de trânsito que fechou quando você 

não queria, pra lidar com isso numa boa, pra lidar com uma fechada que você toma no trânsito ou 

uma conversa com a esposa a respeito do que fazer num fim de semana ... com os amigos que 

querem jogar bola quando você não quer jogar bola” vai ao encontro do que afirmam Yunes & 

Szymanski (2001) que, além experiências de vida negativas serem inevitáveis para qualquer 

indivíduo, a visão subjetiva de um indivíduo a respeito de determinada situação, ou seja, sua 

percepção, interpretação e sentido atribuídos ao evento é que o classificará ou não como 

adversidade e determinará a condição e a intensidade do stress percebido.  

Note-se que o entrevistado (E12) exemplificou situações cotidianas, e ao utilizar o advérbio 

até, na seleção “precisa de resiliência até pra...”, inclui as situações elencadas como exemplos  no 

rol dos “pequenos probleminhas”, deixando as “rupturas maiores” sem uma exemplificação 

precisa, o que desvela um posicionamento que ratifica a resiliência como uma resposta de 

enfrentamento aos eventos da vida em geral, sem que estes estejam condicionados a uma 

apreciação de existência ou não de risco. 

Fatores de risco podem ser crônicos ou agudos: condições de pobreza, rupturas na família, 

vivência de algum tipo de violência, experiências de doença no próprio indivíduo ou na família e 
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perdas importantes são alguns exemplos; é um termo ainda aplicado para agrupar eventos que 

englobam, dentre outros, ameaças, sofrimentos, perigos e rupturas externas; são de forma 

genérica denominados por diversos autores “experiências estressantes” ou “condições adversas” 

ou “adversidades” (TABOADA et al., 2006). Neste diapasão, a adversidade é o termo associado 

a um estado de angústia, ou ao sofrimento associado com o infortúnio, trauma, angústia, 

dificuldade, mudança, um acontecimento trágico (RUTTER, 1999; LUTHAR et al, 2000; 

TUGADE & FREDRICKSON, 2004; DENHARDT & DENHARDT, 2010).   

A adversidade também pode estar associada a um evento positivo (AVEY et al., 2008) – 

segundo Avey et al. (2008) a resiliência desempenha um papel importante na gestão do “stress 

positivo”, na medida em que pode ser caracterizada como uma resposta de enfrentamento a 

eventos positivos como promoção no trabalho ou um novo emprego. Neste sentido, o fragmento 

(03) a seguir consubstancia um posicionamento convergente com o que Luthans (2002) denomina 

workplace adversity. 

 

(03): Tem pessoas que são excelentes profissionais, e elas são promovidas, e de repente 

viram péssimos profissionais. Elas não conseguem atingir aquela performance ... é... 

esperada, dado o histórico dela. Que é que (sic)  talvez ela não tenha resiliência 

suficiente pra essas novas adversidades que vão aparecer né...Então, ela tem que ter 
resiliência sim até pra coisa boa né. (E7) 

 

Na seleção “Tem pessoas que são excelentes profissionais, e elas são promovidas, e de 

repente viram péssimos profissionais. Elas não conseguem atingir aquela performance ... é... 

esperada, dado o histórico dela. Que é que (sic)  talvez ela não tenha resiliência suficiente pra 

essas novas adversidades que vão aparecer né”, a fala do entrevistado revela que as expectativas 

em torno do desempenho de um profissional são adversidades que demandam uma resposta de 

enfrentamento, ainda que oriundas de um evento disparador positivo, a promoção, por exemplo 

exemplificando o que Avey et al. (2008) denominam  resposta de enfrentamento a eventos 

positivos, como promoções no trabalho.  

No contexto organizacional, Luthans (2002, p.702) define resiliência como "the capacity 

that can be developed, to recover from adversity, conflict and failure, or even, in the face of 

positive events that represent progress and increased responsibility." Neste sentido, é possível a 

inclusão de situações positivas como promoção no trabalho (LUTHANS, 2002), e também de 
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rupturas previstas, casamento e gravidez (RICHARDSON, 2002), no conjunto de situações 

adversas que podem demandar resiliência. 

No que diz respeito a apreciação do que é adversidade, destaca-se a questão dos níveis de 

exposição a determinados eventos estressores e dos limites individuais de cada um. 

A percepção, interpretação e sentido atribuídos a uma adversidade desencadearão 

mecanismos de coping, quepodem ou não ser consistentes conforme as situações estressantes ou 

papéis funcionais (SKODOL, 2010) e é caracterizado como um esforço de pensamento ou ação 

para gerir ou superar situações estressantes (LAZARUS & FOLKMAN, 1984). Coping envolve 

respostas cognitivas, na medida em que se refere aos pensamentos específicos, respostas 

comportamentais e respostas emocionais que uma pessoa usa para administrar demandas internas 

e externas de situações avaliadas como estressantes, de modo a ser protegido de dano 

psicológico.  

 De acordo com o modelo de Lazarus & Folkman (1984), um fato estressor é inicialmente 

avaliado pelo indivíduo como potencialmente representativo de dano, ameaça ou desafio. Esta 

avaliação é sempre anterior a uma segunda avaliação do que fazer (mudar a situação, aceitá-la 

etc). Em seguida, uma terceira avaliação ocorre tanto por um estilo de enfrentamento focado no 

problema, o que resultará em ações diretas tomadas para diminuir ou resolver o problema, como 

por um estilo focado na emoção, que incidirá sobre os esforços para reduzir as emoções 

negativas, alterando a forma pela qual o problema é abordado ou interpretado. Coping pode ser 

uma parte do processo de resiliência, conforme revelado no fragmento (04) a seguir. 

 

(04): ...parte da minha resiliência foi ignorar que eu tinha uma doença [diagnóstico de 

bipolaridade] e assumir que eu tinha um problema, um problema que eu poderia resolver 

como eu resolvo no mundo dos negócios. Então, eu comecei a ler tudo que eu poderia ler 

sobre a doença, comecei a frequentar todos os grupos de apoio, fui na melhor psiquiatra 

da região, fiz terapia, fiz meditação, fiz academia, tomei os remédios certos e hoje eu 

estou aqui dirigindo uma empresa global, sendo o topo da América Latina.  Então, o 

médico estava errado.[o primeiro médico consultado recomendou a aposentadoria por 

invalidez] Eu voltei a minha forma natural. Hoje eu sou quem era antes. (E4) 

 

A seleção “parte da minha resiliência foi ignorar que eu tinha uma doença [diagnóstico de 

bipolaridade] e assumir que eu tinha um problema, um problema que eu poderia resolver como eu 

resolvo no mundo dos negócios” desvela mais do que avaliar o fato estressor como 

potencialmente representativo de dano, ameaça ou desafio, e avaliar o que fazer (mudar a 

situação, aceitá-la etc), conforme previsto no modelo coping de Lazarus & Folkman (1984).  
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A enunciação em questão oferece mais um plano de análise: o do ethos da entrevistada, que 

se posiciona como alguém que, no mundo dos negócios resolve problemas. Assumir um ethos de 

“resolvedora de problemas”, ainda que emprestado do papel social de gestora, viabiliza uma 

condição intrínseca que aciona o processo de coping no enfrentamento da doença. É no papel de 

“gestora resolvedora de problemas” que são encontradas as condições para o acionamento do 

coping e, especificamente,  para o acionamento da terceira avaliação que integra o processo. Esta 

terceira avaliação do evento estressor pode ocorrer por meio de  um estilo de enfrentamento 

focado no problema, que resultará em ações diretas tomadas para diminuir ou resolver o 

problema: “Então, eu comecei a ler tudo que eu poderia ler sobre a doença, comecei a frequentar 

todos os grupos de apoio, fui na melhor psiquiatra da região, fiz terapia, fiz meditação, fiz 

academia, tomei os remédios certos”. 

Na seleção lexical, Então, o médico estava errado, desvela-se outro componente do ethos da 

entrevistada: “o médico estava errado” e a “gestora resolvedora de problemas” estava certa e 

resolveu o problema. Diante de um evento que não compõe o rol de eventos “do mundo dos 

negócios”, a doença, que é um evento do mundo dos médicos, a entrevistadora revela que 

assumiu o controle a partir de um papel social no qual se percebe com poder de ação – resolver 

problemas: “parte da minha resiliência foi ignorar que eu tinha uma doença [diagnóstico de 

bipolaridade] e assumir que eu tinha um problema, um problema que eu poderia resolver como eu 

resolvo no mundo dos negócios”. Resolver problemas como no mundo dos negócios é 

demonstração de poder na composição do ethos discursivo da entrevistada como gestora: gestores 

resolvem até as doenças, que são do domínio dos médicos. 

A percepção, interpretação e sentido de “problema do mundo dos negócios” atribuídos à 

adversidade “doença” pela entrevistada (E4), que a levou à uma ação de enfrentamento em 

resposta, gerou também um resultado bem sucedido, revelado na seleção “hoje eu estou aqui 

dirigindo uma empresa global, sendo o topo da América Latina. ... Eu voltei a minha forma 

natural. Hoje eu sou quem era antes. 

Conforme exposto na introdução das categorias a priori, a resiliênca como uma resposta à 

adversidades foca na recuperação, que é a capacidade de retornar ao estado de equilíbrio ou à 

homeostase. Sobre isso, passaremos a tratar na categoria a seguir, partindo de outro fragmento do 

discurso da mesma entrevistada (E4). 

 



74 

 

4.1.2 Recuperação  

 

Esta categoria evidencia como a construção do conceito de resiliência na Psicologia, tanto a 

partir da noção de elasticidade – a capacidade de um material de resistir a um stress ou pressão 

externa até o limite de resistência de sua zona elástica -, quanto a partir da noção mais antiga de 

invulnerabilidade (ANHTONY, 1974), influenciam  as concepções de resiliência em um patamar 

de senso comum.  

Nos dicionários, duas definições para o termo resilient remetem  à ideia de elasticidade e 

capacidade rápida de recuperação  e se aplicam  a pessoas  e a materiais: a primeira definição se 

refere à habilidade de voltar rapidamente para o estado usual de saúde ou de espírito depois de 

passar por doenças, dificuldades etc.; a segunda definição refere-se a habilidade de uma 

substância retornar à sua forma original quando a pressão é removida: flexibilidade (YUNES, 

2001). 

Já o termo resiliência aparece referido em verbetes que contemplam tanto o sentido físico, 

propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido 

submetidos a uma deformação elástica, quanto o sentido figurado, remetendo a elementos 

humanos, capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças 

(YUNES, 2001)   

O fragmento selecionado (05) é uma paráfrase da definição mais comum de resiliência que 

remonta ao termo originário resilio, que em latim significa retornar a um estado anterior. 

 

(05): Eu acho que é a capacidade de você voltar para o estado normal, independente do 

tipo de pressão que você receba, seja ela física ou mental; principalmente a mental. (E4) 

 

A seleção lexical “capacidade de você voltar para o estado normal independente do tipo de 

pressão que você receba” foca na recuperação  como um retorno a um estado de equilíbrio , que 

admite, ou até pressupõe, alguma deformação ou desequilíbrio diante da adversidade e o retorno 

à normalidade.  Na seleção, “independente do tipo de pressão que você receba, seja ela física ou 

mental” revela-se que para a resiliência  acontecer é preciso encontrar adversidade, e recuperar-se 

independentemente do tipo ou tamanho ou intensidade dessa adversidade, i. e, o que vai ao 

encontro da definição de Garmezy (1991), a capacidade de retornar ao estado inicial a despeito de 

stress ou adversidade. A resiliência como resposta a adversidade - recuperação, é assim 

concebida como um resultado após um percurso, que começa com a exposição à adversidade.  
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Entretanto, enquanto o fragmento (05) oferece uma seleção lexical reveladora de um foco 

na recuperação  como um retorno a um estado de equilíbrio, que pressupõe, ou até admite, 

alguma deformação ou desequilíbrio diante da adversidade e o retorno à normalidade, no 

fragmento (06), a seguir,  o que acontece entre a exposição à adversidade e o retorno ao estado 

normal  constitui uma outra concepção de recuperação. 

 

(06):   Resiliência no meu entendimento é você (sic) ,é a capacidade que o ser humano 

tem de passar por determinadas situações, acho que na maioria delas situações difíceis, 

complexas, e chegar ao final se manter equilibrado, sem saída da linearidade, conseguir 

sobreviver tudo de uma forma tranquila, acho que é isso, meu entendimento é isso. (E11) 

 

Note-se que, conforme a seleção “é a capacidade que o ser humano tem de passar por 

determinadas situações... na maioria delas situações difíceis, complexas,”, a adversidade como 

condição para que a resiliência se manifeste, nesse fragmento, ao contrário do anterior, é 

especificada como “situações difíceis, complexas”. 

Na seleção lexical “conseguir sobreviver tudo de uma forma tranquila”,  sobreviver às 

situações difíceis não é o elemento mais importante, mas sim a forma como se sobrevive – de 

forma tranquila. 

A seleção “chegar ao final se manter equilibrado, sem saída da linearidade, conseguir 

sobreviver tudo de uma forma tranquila” revela dois temas: um resultado, a recuperação em si, 

manifestada como sobrevivência à adversidade (situações difíceis), e uma condição para a 

recuperação, a de manter o equilíbrio emocional, a linearidade. Desta forma, para ser considerado 

um resultado resiliente, não basta que a recuperação indique a sobrevivência à adversidade, mas 

ela deve ter sido linear e tranquila, o que abre caminho para o desvelamento de uma condição 

implícita na recuperação, que é a capacidade de resistência ao stress causado pelo evento 

estressor.  

Enquanto no fragmento (05) a resistência carrega a conotação de zona elástica, voltar ao 

estado saudável, admitindo que durante a  exposição à adversidade houve desequilíbrio, no 

fragmento (06) ela revela uma conotação convergente com o conceito de invulnerabilidade 

(ANTHONY, 1974) - permanecer saudáveis apesar da exposição  a severas adversidades, 

indicando que durante a exposição à adversidade é pressuposto não ter havido desequilíbrio. 

Segundo Denhardt & Denhardt (2010), a resiliência vai muito além de recuperar-se ou 

“saltar para trás” diante de adversidades ou de resistir ao stress, e Tugade & Fredrickson (2004) a 



76 

 

definem como a capacidade de seguir em frente de maneira positiva, a partir de experiências 

adversas, negativas ou positivas, traumáticas ou estressantes. 

Denhardt & Denhardt (2010)  defendem que indivíduos não sobrevivem à adversidades 

simplesmente retornando ao seu estado anterior. Para os autores, na verdade, a chave para 

resiliência é a capacidade  de se adaptar, aprender,  mudar, e se tornar mais resiliente, que 

passaremos a tratar na categoria a seguir. 

 

4.1.3 Adaptação positiva: aprendizado e sustentabilidade 

 

Em oposição a uma concepção focada exclusivamente em recuperação, a característica 

dinâmica e processual da resiliência quando associada a um resultado de adaptação bem sucedida 

à adversidade  evidencia os  elementos do aprendizado e  da transformabilidade das pessoas 

diante de adversidades.  

O fragmento a seguir (07) revela  um entendimento do constructo, que suscita o início da 

discussão à respeito da adaptação como um processo de aprendizado e mudança para aumentar a 

resiliência, em contraste com a recuperação. 

 
(07): Olha, quando a gente fala de resiliência pra pessoas, né, eu acho que... eu acredito 

que seja a capacidade que você tem de... É... ser batido, de olhar prum (sic) problema, 

viver aquele problema e encontrar meios pra sair daquele problema, né. E talvez não 

voltar pro seu estado natural, porque quando você olha pra Física, a resiliência pra Física 

diz muito isso, né, que é você sair do... do seu termo, é... do seu estado natural, passar 

por uma envergadura e voltar depois pro mesmo lugar, e acho que com pessoas não 
funciona bem assim né. Então seria, em minha opinião, a forma como você encara o 

problema, passa por ele e se transforma é... No conceito da Física, o objeto em estudo, 

né, ele volta pra onde ele tava, pra mesma posição. Com as pessoas não. As pessoas se 

adaptam e se transformam. Elas mudam, né, ou pra melhor ou pra pior, enfim... Depois 

que você passa por um stress muito grande, por uma situação onde... onde você precisa 

resistir àquele problema, viver aquele problema pra conseguir sair,  no mínimo você 

aprende. Então todo mundo muda, né. Então as pessoas mudam. (E5) 

 

A seleção, “E talvez não voltar pro seu estado natural, porque quando você olha pra Física, 

a resiliência pra Física diz muito isso, né, que é você sair do... do seu termo, é... do seu estado 

natural, passar por uma envergadura e voltar depois pro mesmo lugar, e acho que com pessoas 

não funciona bem assim né.”, revela um posicionamento em que a concepção de resiliência vai 

muito além de recuperar ou “saltar para trás”.  

Inicialmente, na seleção “Olha, quando a gente fala de resiliência pra pessoas, né, eu acho 

que... eu acredito que seja a capacidade que você tem de... é... ser batido, de olhar prum (sic) 
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problema, viver aquele problema e encontrar meios pra sair daquele problema, né.” encontramos 

convergência com o modelo de coping de Lazarus e Folkman (1984), no qual um fato estressor é 

inicialmente avaliado pelo indivíduo como potencialmente representativo de dano, ameaça ou 

desafio – “olhar prum problema”. Esta avaliação é sempre anterior a uma segunda avaliação do 

que fazer (mudar a situação, aceitá-la etc) – “viver aquele problema”. Em seguida, uma terceira 

avaliação ocorre tanto por um estilo de enfrentamento focado no fato estressor, in casu, “o 

problema”, o que resultará em ações diretas tomadas para diminuir ou resolver “o problema”, 

como por um estilo focado na emoção, que incidirá sobre os esforços para reduzir as emoções 

negativas, alterando a forma pela qual o problema é abordado ou interpretado – “encontrar meios 

pra sair daquele problema”.  

Este fragmento (07), especificamente as seleções lexicais destacadas no parágrafo anterior, 

apontam o coping como parte do processo de resiliência, assim como  o fragmento (06), 

destacado da fala da entrevistada (E4), que também atribui um sentido à adversidade expresso 

pelo mesmo vocábulo selecionado pelo entrevistado (E5): problema. Conforme as seleções 

lexicais destacadas abaixo: 

(04): ...parte da minha resiliência foi ignorar que eu tinha uma doença [diagnostico de 

bipolaridade] e assumir que eu tinha um problema, um problema que eu poderia resolver 

como eu resolvo no mundo dos negócios (E4). 

 

(07): Olha, quando a gente fala de resiliência pra pessoas, né, eu acho que... eu acredito 

que seja a capacidade que você tem de... é... ser batido, de olhar prum (sic) problema, 
viver aquele problema e encontrar meios pra sair daquele problema, né (E5). 

 

Resolver problemas desvela-se como uma representação social (BLUMER, 1969) da 

resiliência como um processo: o sujeito resiliente é o resolvedor de problemas e a resolução 

segue um processo (o de coping) de enfrentamento. Este processo de enfrentamento pode focar 

na recuperação, como na seleção do fragmento (04), “hoje eu estou aqui dirigindo uma empresa 

global, sendo o topo da América Latina. ... Eu voltei a minha forma natural. Hoje eu sou quem 

era antes”, que desvela um posicionamento em que a resiliência foca na recuperação como um 

retorno à forma anterior, ou pode focar em adaptação, conforme o fragmento (07), no revela-se 

que não basta ser resolvedor para se recuperar, é preciso adaptar-se. 

As demais seleções extraídas do fragmento (07), “a forma como você encara o problema, 

passa por ele e se transforma é... No conceito da Física, o objeto em estudo, né, ele volta pra onde 

ele tava, pra mesma posição. Com as pessoas não. As pessoas se adaptam e se transformam. Elas 
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mudam, né, ou pra melhor ou pra pior”, reforçam o posicionamento revelador da  adaptação 

como condição para que se observe resiliência ou um comportamento resiliente, o que suscita a 

discussão de perspectivas do conceito de adaptação. 

Em consonância com o posicionamento do entrevistado E5, “No conceito da Física, o 

objeto em estudo, né, ele volta pra onde ele tava, pra mesma posição. Com as pessoas não”, Aldo 

Melillo (2004b), claramente contrário às concepções de resiliência que a entendem como uma 

adaptação sem crescimento ou como um retorno ao que se era, explica que: 

 
Se há autores que traduziram resiliência como “elasticidade”, em nosso atual conceito, 

nada disso se mantém; a resiliência não supõe nunca um retorno ad integrum  a um 

estado anterior à ocorrência do trauma ou da situação de adversidade: nada mais é igual  

(MELILLO, 2004a, p. 1).  

 

A seleção “Com as pessoas não. As pessoas se adaptam e se transformam. Elas mudam, né, 

ou pra melhor ou pra pior”, pode ser relacionada ao entendimento de Carver (1998) que faz uma 

clara distinção entre: a) resiliência, como um retorno ao nível de funcionamento anterior, ou seja 

recuperação ou bouncing back, e b) thriving (superação),  como uma movimentação para um 

nível superior de funcionamento após um evento estressante.  

Note-se que na seleção acima, à transformação não foi atribuído um valor positivo ou uma 

conotação de crescimento, ao contrário, a fala explicita que a transformação pode ser para melhor 

ou para pior. 

A resiliência humana associada ao conceito de resiliência na Física e concebida sob uma 

perspectiva de processo tendo a adaptação como um resultado, revela-se no fragmento (08) 

abaixo:  

 
(08): Eu acho que assim como a luta em glória, vamos dizer assim, é o principal sintoma 

da falta de resiliência, a capacidade de se adaptar seria o principal sintoma da presença 

da resiliência. Mas eu estou me lembrando aqui das minhas aulas em Geologia e a coisa 

mais precisa que a gente tem com o conceito de resiliência é o comportamento dos 

materiais. E inclui nesse paralelo de conceitos se inclui não só a capacidade de adaptação 

às novas circunstâncias, mas inclui o retorno à situação inicial quando a circunstância 

negativa ou a pressão, a temperatura... Tô falando de rocha. Deixam de existir. Então 

acho que, partindo desse paralelo, acho que uma característica de quem é resiliente é se 

adaptar às novas circunstancias e então se a pressão é maior no trabalho ou se aumenta a 

velocidade... Mas você não se perder de si mesmo. Você saber retornar ao seu ponto de 
partida, saber conservar os seus valores, conservar... Não se perder de você no processo. 

[...] Se você se adaptar a um limite em que as circunstâncias é que ditam como é que 

você se comporta, o que você é, quem você é, em que você acredita, aí deixa de ser 

resiliência e passa a ser uma plasticidade que se na rocha é prejudicial, no ser humano 

chega perto da amoralidade. (E12) 
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Na seleção lexical, “a capacidade de se adaptar seria o principal sintoma da presença da 

resiliência. Mas eu estou me lembrando aqui das minhas aulas em Geologia e a coisa mais precisa 

que a gente tem com o conceito de resiliência é o comportamento dos materiais. E inclui nesse 

paralelo de conceitos se inclui não só a capacidade de adaptação às novas circunstâncias, mas 

inclui o retorno à situação inicial quando a circunstância negativa ou a pressão, a temperatura... 

Tô falando de rocha. Deixam de existir”, o posicionamento do entrevistado em relação a 

resiliência demonstrada a partir um resultado de adaptação é explícito e, ao se referir ao 

comportamento dos materiais, o entrevistado explica que além da adaptação às novas 

circunstâncias (referindo-se a pressão e temperatura), a resiliência dos materiais inclui o retorno à 

situação inicial, cessada a circunstância negativa ou a pressão. 

Contudo, neste ponto, ainda que este entrevistado se posicione de forma categórica com 

relação ao referente do comportamento dos materiais como “a coisa mais precisa que a gente tem 

com o conceito de resiliência,  sua fala “Tô falando de rocha” apresenta uma entonação de 

advertência, interpretada como rocha é rocha, gente é outra coisa. 

Este posicionamento de advertência se explicita, na sequência, na seleção “partindo desse 

paralelo, acho que uma característica de quem é resiliente é se adaptar às novas circunstâncias e 

então se a pressão é maior no trabalho ou se aumenta a velocidade... Mas você não se perder de si 

mesmo. Você saber retornar ao seu ponto de partida, saber conservar os seus valores, conservar... 

Não se perder de você no processo”.  

A seleção lexical acima desvela a interação do indivíduo com o contexto como fator 

significativo na explicação da resiliência  e ao mesmo tempo suscita a questão relativa ao que é 

adaptação. Na seleção lexical acima destacada, desvela-se o questionamento quanto a um limite 

para a adaptação: nem toda adaptação é possível. O limite da adaptação é explicitado conforme  

revelado na  seleção. “Se você se adaptar a um limite em que as circunstâncias é que ditam como 

é que você se comporta, o que você é,  quem você é, em que você acredita, aí deixa de ser 

resiliência e passa a ser uma plasticidade que se na rocha é prejudicial, no ser humano chega 

perto da amoralidade”.  

A palavra plasticidade, presente nesta seleção acima também suscita a discussão do atributo 

de positividade atrelado à adaptação, nas definições do constructo (LUTHAR, CICCHETTI & 

BECKER, 2000; MASTEN &  WRIGHT, 2010; COLEMAN & GANONG, 2002). Para Luthar, 

Cicchetti & Becker (2000), resiliência é “o processo dinâmico de adaptação positiva em contexto 
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de significativa adversidade” (p.543), e estes autores explicam que a adaptação positiva é 

geralmente definida em termos de competência para manifestar comportamento social ou sucesso 

em tarefas que envolvem o desenvolvimento a partir de experiências adversas e pode variar de 

acordo com fatores culturais e sociais, dado um determinado período de tempo (LUTHAR & 

CICCHETTI, 2000). 

Dito de outra forma, Infante (2005)  explica que a adaptação positiva:  

 
Permite identificar se houve um processo de  resiliência. A adaptação pode ser 
considerada positiva quando o indivíduo  alcançou expectativas sociais associadas a uma 

etapa de desenvolvimento, ou quando não houve sinais de desajuste. Em ambos os casos, 

se a adaptação positiva ocorre, apesar da exposição à adversidade, considera-se uma 

adaptação resiliente (INFANTE, 2005, p. 27).  

 

Infante (2005), no entanto, chama atenção para questões que não podem deixar de ser 

levantadas quando se trabalha com uma definição de resiliência que carrega essa idéia de 

adaptação (manifestação de comportamento social conforme), diante do caráter ideológico que se 

liga à idéia de adaptação que está associada à de desenvolvimento normal e às expectativas de 

uma sociedade. Para a autora, é preciso questionar: o quê define o que é normal? Quem define? 

Quais seriam os parâmetros de avaliação para um desenvolvimento normal? 

Para Melillo (2004b), associar a resiliência à adaptação positiva parece implicar uma 

desconsideração de que o sujeito é um agente ativo que age sobre a sociedade e pode transformá-

la. Segundo este autor, se a resiliência é pensada em termos de adaptação positiva nos contextos 

dos regimes totalitários que vigoraram  (e vigoram) na América do Sul, ela pode significar apenas 

uma sobrevivência subjugada. 

Galende (2004), concordando com a abordagem de  Melillo (2004b), aponta que a 

adaptação como sinal de submissão a uma dada realidade não deve ser considerada resiliência. 

Em complemento ao pensamento de Galende (2004), para Tavares (2001) a resiliência, na 

sociedade emergente, deve ser construída no sentido de tornar as pessoas mais fortes e mais 

equipadas para poderem intervir socialmente e não, tornando-as mais insensíveis, passivas e 

conformadas.  

Entretanto, conotações de “positiva”, diferentes daquela que vincula a adaptação a um 

ajuste às expectativas sociais, se revela no fragmento a seguir (09), pelo mesmo entrevistado 

(E12): 
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(09): A resiliência é sua capacidade de encontrar respostas pra um problema […] de se 

adaptar de uma forma positiva... Com positiva não quero dizer otimista necessariamente 

ou alegre, ou eufórica, nada disso. Mas de uma forma que seja construtiva com relação a 

solução do problema que não seja destrutiva pra você. Você saber que o problema está lá 

fora e você está cá dentro e vai encontrar uma solução para aquilo mais cedo ou mais 

tarde. Então tem a ver com controle emocional, tem a ver com repertório de ações, tem a 

ver com... Até com fé e esperança. Você ter certeza de que alguma coisa boa ou alguma 

solução vai aparecer em algum momento (E12). 

 

 Na seleção “Com positiva não quero dizer otimista necessariamente ou alegre, ou eufórica, 

nada disso.”, o entrevistado desvela possíveis interpretações do vocábulo “positiva” quais sejam: 

otimista, alegre e eufórica, que ampliam o campo semântico de “positiva”, em relação às 

delimitações semânticas, e suas críticas, até aqui explicitadas - conformidade com uma 

expectativa social, ajustamento, passividade.  A seleção “Mas de uma forma que seja construtiva 

com relação a solução do problema que não seja destrutiva pra você”, revela um posicionamento 

que vincula a adaptação à solução do problema (adversidade), qualificando esta solução – 

“construtiva”, e mostrando, por meio do não dito, que soluções para problemas podem também 

ser destrutivas para os indivíduos. 

Neste sentido, Yunes e Szymanski (2001, p. 35) referem-se a “resiliência performativa”, 

que é definida como “conformidade às normas sociais, sucesso acadêmico e empatia pelos outros, 

porém manifestos apenas com o objetivo de agradar ou enganar” (YUNES &  SZYMANSKI 

2001, p. 35). Manifestações de conformidade às vezes ocorrem em troca de um “preço” 

demasiado alto para a saúde mental de um indivíduo, que pode aparentar estar muito bem em 

relação a algo que teve que enfrentar em sua vida ou já enfrentou, mas por trás, na verdade existe 

uma superação que é apenas aparente. 

A discussão de Block & Kremen (1996) sobre o conceito de adaptação complementa a 

abordagem de „resiliência performativa‟. Para estes autores, este entendimento do processo de 

adaptação em um sentido de “ajustamento social” pode produzir pessoas “adaptadas” vivendo em 

um silencioso desespero ou ainda pessoas adaptadas, mas “não adaptáveis” porque implica uma 

conformidade a certas condições e valores da sociedade, mas não implica necessariamente em 

saúde psicológica.  

Neste sentido, Richardson et al. (1990) propuseram um processo de acesso a qualidades de 

resiliência como uma função de escolha consciente ou inconsciente, que retrata um indivíduo ou 

um grupo passando por estágios de homeostase biopsicoespiritual (biopsychospiritual), 

interações com eventos de vida, ruptura, prontidão para a reintegração e a escolha dentre a 
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reintegração resiliente, o retorno a homeostase ou a reintegração com perda.  Ainda, Richardson 

(2002) prevê a possibilidade de um estágio de reintegração disfuncional, que ocorre “when 

people resort to substances, destructive behaviors, or other means to deal with the life prompts. 

Most people who reintegrate dysfunctionally have blind spots in their introspective skills and 

require therapy to fill the holes” (RICHARDSON, 2002, p. 312) 

A reintegração resiliente, para Richardson (2000) pressupõe a transformabilidade, a 

superação (CARVER, 1998), eis que pressupõe aprendizado com a experiência de recuperação 

diante do evento adverso.  Nas concepções de resiliência representativas do sentido de superação, 

que incluem Grotberg (1999, 2005, 2006), Carver (1998), Waller (2001), Walsh (2005) dentre 

outros, o termo adaptação também está ligado à palavra “positiva”, formando “adaptação 

positiva”, e integra grande parte das definições do tema. As definições no sentido de superação 

descrevem claramente um processo no qual ocorre o enfrentamento de adversidades que são 

superadas e o caráter fortalecedor dessa experiência.  

Block e Kremen (1996) e Anthony (1987b) são exemplos de autores que tratam o termo 

adaptação, ao falarem de resiliência, em um sentido piagetiano.  

Na concepção piagetiana, (PIAGET 1983, 1987, 2003), o termo está associado ao 

mecanismo por excelência do desenvolvimento, do processo de organização e complexificação 

da inteligência. Piaget (1983, 1987) ensina que o indivíduo desenvolve-se graças a processos 

sucessivos de adaptação a situações novas. Estes processos incluem os mecanismos de 

assimilação e acomodação.  

Na assimilação, o indivíduo integra às suas estruturas algo do meio com o qual interage, 

interpretando o novo conhecimento a partir de sua maneira já estruturada de conceber as 

informações.  

Na acomodação, a situação nova é acomodada por meio da modificação das estruturas do 

indivíduo, que muda sua forma de conceber o conhecimento para se acomodar ao que é novo.  

Piaget (2003) explica a adaptação se define pelo equilíbrio entre a assimilação e a 

acomodação. Os processos de assimilação e acomodação são inerentes ao desenvolvimento dos 

seres humanos e pressupõem o ecossistema constituído por uma díade composta pelo ser humano 

e seu meio (YUNES, 2001).  
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Em relação à resiliência, a adaptação, nessa acepção piagetiana, ajudaria a deixar os 

indivíduos mais flexíveis e, consequentemente, menos vulneráveis às adversidades e aos desafios 

que a vida traz. 

Essa concepção piagetiana é uma das formas como a resiliência pode ser associada à 

adaptação, entendida de forma bidimensional: como uma maneira de lidar com os eventos do 

meio que podem abalar o indivíduo – coping, e como um mecanismo de desenvolvimento - 

transformabilidade. Assim, mecanismos adaptativos - coping e transformabilidade -comporiam a 

resiliência.  

Esta capacidade de aprender e subsequentemente desenvolver novos repertórios de 

comportamentos para lidar com adversidades/eventos estressores, pressupondo que o indivíduo se 

transformou, é tratada também por outros entrevistados, por meio do uso de figuras de linguagem 

e seleção lexical que marcam  um determinado ethos discursivo, conforme o fragmento (10), a 

seguir: 

(10): [Resiliência]...Pressupõe aprender. Pressupõe desenvolver mecanismos internos 

pra lidar com a situação. Aprender o que funciona à luz das suas possibilidades. Colocar 

em prática. E numa próxima situação já não passar mais pelo sufoco que você passou 

anteriormente. Porque uma coisa que eu percebo, Cris, é que toda... toda situação que 

envolve stress ela dispara mecanismos bioquímicos na pessoa. Então, não é à toa que 

você sente a boca ficar seca, o teu estômago doer, pontada no coração. Todo esse reflexo 

físico é reflexo de como você foi impactado pela situação. O que é esperado quando 
você desenvolve essa capacidade de mapear você, mapear a situação, desenvolver uma 

solução e partir pra próxima? Que, como tudo é cíclico né, num próximo ciclo, se você 

viver um problema parecido com aquele, toda essa carga física já não seja disparada 

novamente porque é lugar conhecido e você já se dispôs a ter uma solução para aquilo. 

Se você não utiliza essa ferramenta da resiliência e não desenvolve nada pra aquilo que 

acontece, na sequência, você vai sentir a mesma coisa, você vai disparar os mesmos 

gatilhos emocionais que vão ter uma consequência no seu físico né. (E3) 

 

No fragmento (10), descritos de forma denotativa e demonstrando uma apropriação de 

vocabulário que diferencia de forma explicita o ethos discursivo da entrevistada E3 - esta 

entrevistada é psicóloga -, identificamos aspectos relacionados ao aporte teórico, no que diz 

respeito a  relação entre  stress, coping e aprendizado. 

Na seleção “[Resiliência]...Pressupõe aprender. Pressupõe desenvolver mecanismos 

internos pra lidar com a situação. Aprender o que funciona à luz das suas possibilidades. Colocar 

em prática. E numa próxima situação já não passar mais pelo sufoco que você passou 

anteriormente”, o aprendizado é relacionado a um mecanismo desencadeador de um resultado de 

adaptação sustentável, em relação à recorrência do evento estressor. Este posicionamento é 
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explicado pela entrevistada (E3), revelando outros aspectos relacionados ao aporte teórico, 

implicados entre si. 

 

i) A seleção “toda situação que envolve stress  dispara mecanismos bioquímicos na 

pessoa. Então, não é à toa que você sente a boca ficar seca, o teu estômago doer, 

pontada no coração. Todo esse reflexo físico é reflexo de como você foi impactado 

pela situação”,  é uma explicação convergente com o entendimento de stress como 

um conjunto de alterações acontecidas num organismo em resposta a um 

determinado estímulo que o coloque sob tensão. Diante da tensão, uma série de 

respostas psicofisiológicas que tem por função atuar no evento causador de stress e 

restabelecer o equilíbrio dinâmico do organismo, são geradas pelo indivíduo. 

ii) A seleção “capacidade de mapear você, mapear a situação, desenvolver uma 

solução e partir pra próxima?” com a definição de Lazarus e Folkman (1984) para 

coping, que permite o seu entendimento como uma ação intencional, eis que esta 

definição é embasada nas  

 
Constantes mudanças cognitivas e comportamentais na tentativa de administrar 

demandas específicas, internas e/ou externas, que são avaliadas pelo sujeito como 

excedendo ou sobrecarregando os recursos pessoais (LAZARUS & FOLKMAN, 1984, 

p. 141).  

 

O que significa dizer que as estratégias podem mudar de momento para momento, durante 

os estágios de uma situação estressante, bem como durante os estágios de desenvolvimento do 

indivíduo. Coping envolve respostas cognitivas, na medida em que se refere aos pensamentos 

específicos, respostas comportamentais e respostas emocionais que uma pessoa usa para 

administrar demandas internas e externas de situações avaliadas como estressantes, de modo a ser 

protegido de dano psicológico. Neste fragmento o coping é descrito como mecanismo que 

possibilita um resultado além da administração da situação estressante, o coping possibilita 

aprendizado, conforme a seleção “O que é esperado quando você desenvolve essa capacidade de 

mapear você, mapear a situação, desenvolver uma solução e partir pra próxima? Que, como tudo 

é cíclico né, num próximo ciclo, se você viver um problema parecido com aquele, toda essa carga 

física já não seja disparada novamente porque é lugar conhecido e você já se dispôs a ter uma 

solução para aquilo.” 
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E, finalmente, a seleção “Se você não utiliza essa ferramenta da resiliência e não 

desenvolve nada pra aquilo que acontece,  na sequência, você vai sentir a mesma coisa, você vai 

disparar os mesmos gatilhos emocionais que vão ter uma consequência no seu físico né”, revela 

uma definição para resiliência como um processo em que  o coping é utilizado como estratégia ou 

mecanismo desencadeador de um resultado de adaptação positiva, no qual está implicado o 

aprendizado que gera a sustentabilidade da adaptação bem sucedida em relação ao evento 

estressor. Dito de outra forma, a resiliência é um processo dinâmico, cujo resultado é a adaptação 

bem sucedida, ou positiva. 

Ainda na análise do fragmento (10), a seleção “capacidade de mapear você, mapear a 

situação, desenvolver uma solução e partir pra próxima”, desvela a importância da participação 

do contexto na produção de um resultado de adaptação indicativo de resiliência, mas ao mesmo 

tempo suscita a presença, na seleção lexical  capacidade de mapear você, da  visão contida nos 

estudos que entenderam a resiliência como um resultado decorrente de traços de personalidade, e 

coloca os traços de personalidade como um componente do processo e do próprio contexto  que 

viabiliza o resultado de adaptação, eis que ao mapear a si, o indivíduo busca elementos ou 

ingredientes para juntar com  “ mapear a situação” e  “desenvolver uma solução”. 

 O fragmento a seguir (11), corroborando com a importância do contexto e do aprendizado 

no processo dinâmico de resiliência, que gera uma adaptação saudável em face da experiência 

adversa, explicita elementos lexicais que  de um processo contínuo de aprendizado que possibilita 

a adaptação entre indivíduos e seus ambientes, no qual traços (de personalidade) fazem parte do 

repertório que gera o resultado (resiliente).  

 
(11): Eu acho que a resiliência é o resultado de várias coisas que você tem. [...] Eu acho 

que você tem que ter aquela coisa dentro de você, aquela chama, aquela força. Eu acho 

que é isso. A capacidade de você escutar as coisas em volta de você, porque acho que 

vida a todo o momento está te mandando sinais seja ele através de um livro que você 

pega para ler, seja através de uma pessoa que você encontra. Eu acho que a todo o 

momento você está recebendo informações. Só que se você não escutar essas 

informações, você vai ignorar todas elas. Eu acho que você tem que estar ciente, tem que 

estar atenta. [..]. Então, eu acho que a resiliência é o resultado de vários fatores que você 
tem, várias ferramentas de vida que você tem.[...] Eu acho que, como um músculo, tudo 

tem que ser exercitado. Se você parar, eu acho que ele atrofia (E04). 

 

A seleção resiliência é o resultado de várias coisas que você tem. [...] Eu acho que você tem 

que ter aquela coisa dentro de você, aquela chama, aquela força... a resiliência é o resultado de 

vários fatores que você tem, várias ferramentas de vida que você tem [...] Eu acho que, como um 
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músculo, tudo tem que ser exercitado. Se você parar, eu acho que ele atrofia.”, revela, por meio 

de uma metáfora, que o resultado alcançado pelos indivíduos assim denominados resilientes pode 

ser explicado por uma perspectiva que incorpora a interação dinâmica entre sistemas: o 

indivíduo, com suas características (traços de personalidade  ou fatores de proteção), e seu meio.  

No que tange o meio, as seleções lexicais do fragmento (11), “A capacidade de você 

escutar as coisas em volta de você, porque acho que vida a todo o momento está te mandando  

sinais seja ele através de um livro que você pega para ler, seja através de uma pessoa que você 

encontra. Eu acho que a todo o momento você está recebendo informações”, explicita interações 

ambientais e sociais, revelando um posicionamento em que o aprendizado não exclui nem o 

conhecimento sistemático e nem o assistemático, convergente com a adaptação na concepção 

piagetiana em que a adaptação se define pelo equilíbrio entre a assimilação (o indivíduo integra 

às suas estruturas algo do meio com o qual interage, interpretando o novo conhecimento a partir 

de sua maneira já estruturada de conceber as informações) e a acomodação (a situação nova é 

acomodada por meio da modificação das estruturas do indivíduo, que muda sua forma de 

conceber o conhecimento para se acomodar ao que é novo), e com  a perspectiva de Yunes 

(2001) sobre  processos de assimilação e acomodação serem inerentes ao desenvolvimento dos 

seres humanos e pressuporem o ecossistema constituído por uma díade composta pelo ser 

humano (com suas características ou traços) e seu meio. 

A relação do conceito de resiliência exclusivamente a traços (de personalidade) constitui 

um referencial insuficiente para a sua compreensão. A categorização da resiliência como um 

traço pessoal, inerente ao indivíduo é compartilhada por poucos autores e a visão predominante, 

liderada por Masten (2001), Luthar, Cicchetti e Becker (2000) e Waller (2001) trata da resiliência 

como um processo dinâmico e multidimensional. Waller (2001) define resiliência como “um 

produto – multideterminado e sempre mutável – de forças que interagem em determinado 

contexto ecossistêmico” (WALLER, 2001, p. 290). 

Conforme explicitado no referencial teórico, indivíduos não sobrevivem às adversidades 

simplesmente retornando ao seu estado anterior. Na verdade, a chave para resiliência psicológica 

é a capacidade de se adaptar, aprender e mudar, e se tornar mais resiliente. 

Os fragmentos selecionados para estas categorias a priori – adversidade, recuperação e 

adaptação positiva: aprendizado e sustentabilidade-, evidenciam que categorizações do 

constructo resiliência, conforme propostas pelos pesquisadores, como um processo de 
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recuperação, um traço, um processo de desenvolvimento dinâmico e um resultado para uma 

adaptação bem sucedida à adversidade são na verdade complementares.  

Uma abordagem para a compreensão da resiliência como uma sequência ou um ciclo  de 

causa – exposição  a adversidade, e resultado – adaptação positiva - deve ser alicerçada em um 

conceito abrangente e multifacetado. Um conceito de resiliência manifestado nas categorias 

acima é o de um processo de adaptação dinâmica que é ativado por indivíduos, no qual é 

acessada uma capacidade de resposta robusta, que tem como elementos: traços de personalidade, 

propriedades cognitivas e comportamentais, conhecimento sistemático e não sistemático e 

interações sociais / ambientais e interpessoais. Estes elementos permitem a recuperação da 

homeostase ou equilíbrio, a realização de uma adaptação saudável ou positiva em face de grandes 

adversidades, ameaças ou situações cotidianas desafiadoras e/ou estressantes, e a geração de 

resultados nos planos subjetivo (ou interno) e objetivo (ou externo), capazes de  promover um 

posterior desenvolvimento por meio do reforço dos componentes disponíveis daquela capacidade 

de resposta robusta que é acionada, ou gerando novos atributos, garantindo a sustentabilidade e / 

ou expansão de resiliência. 

 

4.2 Categorias não a priori 

 

A partir da análise dos temas, das seleções lexicais e do modo de coesão na fala dos 

entrevistados, quando estes se referiram às características da pessoa resiliente, foi possível 

mapear categorias não a priori. As referências às características da pessoa resiliente foram 

identificadas nos mapas dialógicos, não se restringindo a elas, mas especialmente sob as colunas 

temáticas: Como uma pessoa consegue ser resiliente?, O que é resiliência? e O que a pessoa 

resiliente faz? 

 

 

 

 

4.2.1 Dissonâncias: cindidos, mimados e (des)controlados 
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Esta categoria foi assim denominada a partir da imbricação das dicotomias pessoal versus 

profissional e emocional versus racional, identificadas na análise da fala dos entrevistados.  

Nos trechos das entrevistas incorporados ao mapa dialógico observaram-se dois 

posicionamentos dominantes imbricados: a resiliência é um conceito que se aplica no mundo 

trabalho e a racionalidade é um atributo que favorece a resiliência. Em relação a estes 

posicionamentos dominantes imbricados ocorreu um posicionamento periférico: prevalece o uso 

da racionalidade no ambiente de trabalho em contraposição à uma dominância de estados 

emocionais no ambiente de vida pessoal. 

Nos trechos das entrevistas nos quais a resiliência é definida como a capacidade de 

administrar emoções e a capacidade de tolerar frustrações, ela é associada ao ambiente do 

trabalho, que por sua vez é referido como o ambiente, onde é preciso ter determinadas 

condutas convergentes com expectativas do meio social para se conseguir os resultados 

esperados. Tais condutas foram associadas à racionalidade.  

Especialmente a associação da resiliência ao ambiente de trabalho foi recorrente em quase 

todas as entrevistas colhidas, com destaque para alguns entrevistados que afirmaram se 

reconhecerem mais resilientes na seara profissional do que na pessoal.  

Assim, esta categoria se revelou, no tratamento do material, de forma tridimensional: a 

resiliência encontra mais oportunidade de se manifestar no ambiente de trabalho, para ser 

resiliente é preciso ser mais racional e menos emocional ao lidar com adversidades, e é mais fácil 

ser racional no trabalho do que na vida pessoal. 

Nos fragmentos a seguir passaremos a relacionar estas três dimensões, associadas 

predominantemente às falas dos entrevistados que apontam a capacidade de administrar emoções 

e capacidade de tolerar frustrações como características ou fatores de resiliência frequentemente 

presentes no ambiente do trabalho.  

 

(12): Geralmente resiliência é hoje, né, o termo tá (sic) muito associado a mercado de 

trabalho, né, o profissional no mercado de trabalho, né. Só que o problema é problema 

em qualquer área da nossa vida, né. Mas principalmente é... onde tem muita mudança, 

né, que é... onde você... na organização onde você tá inserido, né,  naquele ambiente 

onde você tá inserido a maior parte do tempo, onde você acaba passando por um maior 

número de... de mudanças e de acontecimentos. Então, acho que quando a gente traz 

muito o termo resiliência pro mercado de trabalho é por isso. E5 

O fragmento selecionado (12) refere-se ao conceito de resiliência associado ao mundo do 

trabalho, conforme a seleção lexical : “o termo tá (sic) muito associado a mercado de trabalho, 
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né, o profissional no mercado de trabalho, né. Só que o problema é problema em qualquer área da 

nossa vida, né.”  

É importante ressaltar que embora o entrevistado faça uma ressalva com relação a essa 

associação – “Só que o problema é problema em qualquer área da nossa vida, né.”, o discurso 

desse entrevistado E5 prossegue revelando o posicionamento dominante de associar a resiliência 

ao mundo do trabalho, desvelando uma cisão entre o que é  pessoal e o que é profissional, sob a 

justificativa de ser o ambiente de trabalho uma seara que proporciona maior exposição à 

mudanças e eventos, conforme na seleção “na organização onde você tá inserido, né,  naquele 

ambiente onde você tá (sic) inserido a maior parte do tempo, onde você acaba sofrendo maior 

número de... de mudanças e de acontecimentos”.  

A maior exposição às adversidades no ambiente de trabalho, na seleção lexical do 

entrevistado E5, ”onde você acaba sofrendo maior número de... de mudanças e de 

acontecimentos”, pode ensejar uma percepção de que  é “mais fácil” ser racional no trabalho do 

que na vida pessoal, conforme o enunciado no fragmento (13) a seguir. 

 
(13): Engraçado. Isso é engraçado... Eu lido de uma forma pior com as frustrações na 

minha vida pessoal do que na minha vida profissional. Na minha vida profissional, eu 

hoje pelo menos, não que isso tenha sido sempre. Mas hoje não sei se por maturidade 

profissional que eu não consegui ainda na minha vida pessoal, mas na minha vida 

profissional eu lido até, eu acredito que eu lide, bem com as frustrações, as coisas que 

não deram certo no trabalho, eu tento raciocinar de uma forma melhor, eu não deixo me 

envolver tanto, e isso me ajuda muito profissionalmente. Coisa que eu não faço na minha 

vida pessoal com pequenas coisas às vezes. (E01) 

 

O fragmento (13) foi especialmente selecionado porque revela duas das dimensões da 

categoria: para ser resiliente é preciso ser mais racional e menos emocional ao lidar com 

adversidades e é mais fácil ser racional no trabalho do que na vida pessoal, relativamente a uma 

concepção de resiliência como capacidade de tolerância à frustração – no discurso dessa 

entrevistada, em especial, o posicionamento predominante na definição de resiliência foi associá-

la com a capacidade de tolerar frustrações e com a dificuldade de ativar essa capacidade na vida 

pessoal. 

 Conforme se revela na seleção, “Eu lido de uma forma pior com as frustrações na minha 

vida pessoal do que na minha vida profissional... na minha vida profissional eu lido até,  eu 

acredito que eu lide, bem com as frustrações, as coisas que não deram certo no trabalho, eu tento 

raciocinar de uma forma melhor, eu não deixo me envolver tanto, e isso me ajuda muito 
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profissionalmente. Coisa que eu não faço na minha vida pessoal com pequenas coisas às vezes, a 

tolerância a frustração apresenta um desempenho melhor na seara profissional. O uso do 

vocábulo raciocinar em “eu tento raciocinar de uma forma melhor, eu não deixo me envolver 

tanto” colocado em oposição ao vocábulo envolver-se indica a dicotomia racional X emocional, e 

na seleção “e isso me ajuda muito profissionalmente”, revela-se a indicação de que é preciso ter 

determinadas condutas – “raciocinar” e “não deixo me envolver tanto” - convergentes com 

expectativas do meio social para se conseguir os resultados esperados. A dicotomia racional 

X emocional e o posicionamento relativo à expectativa de uma conduta “racional” no 

ambiente do trabalho, é desvelada no fragmento do discurso da mesma entrevistada, a seguir: 

 

(14)... Essa atitude que acho que é importante na resiliência. Você chegar e ter um e-mail 

que eu não gostei, não responde. Eu avalio. Eu consigo avaliar aquele e-mail, consigo 

pensar por outros lados, consigo raciocinar sobre aquilo. Eu acho que essa separação de 

não entrar no emocional, isso ajuda muito na resiliência ...resiliência depende muito do 
racional eu acho. O emocional atrapalha muito a resiliência. (E1) 

 

A seleção “Você chegar e ter um e-mail que eu não gostei, não respondo. Eu avalio. Eu 

consigo avaliar aquele e-mail, consigo pensar por outros lados, consigo raciocinar sobre aquilo” 

revela a descrição de como a entrevistada lida com a frustração,”ter um e-mail que eu não gostei, 

não respondo. Eu avalio”, mediante o uso da racionalidade.  

A dicotomia emocional X racional revelada na seleção, “Eu acho que essa separação de não 

entrar no emocional, isso ajuda muito na resiliência...resiliência depende muito do racional eu 

acho. O emocional atrapalha muito a resiliência”, quando situada no ambiente profissional, 

levanta a questão da apreciação do que é emocional e do que é racional e de quando é 

permitido ser emocional, assim como foi revelado no fragmento (15) a seguir.  

 
(15) Então esse administrar de emoções que é um dos fatores principais da resiliência, 

[...] Todos esses fatores [...] são seis, sete ou oito fatores, né, administrar emoções, 

otimismo, auto confiança, sentir o ambiente, presença pra você se colocar fora da 

situação de risco, tudo isso aí,  eu acho que eu vi ali [no trabalho]...e o administrar 

emoções realmente é o fundamental. Porque isso é o que você vive no dia-a-dia em 

qualquer organização. É administrar emoções. É como funcionário, como lider... (E10). 
 

Embora o fragmento desvele uma paráfrase dos fatores de resiliência mais comumente 

encontrados na literatura sobre resiliência (FLACH, 1997; REIVICH & SHATTÉ, 2003), 

conforme a seleção “Todos esses fatores [...] são seis, sete ou oito fatores, né, administrar 

emoções, otimismo, auto-confiança, sentir o ambiente, presença pra você se colocar fora da 
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situação de risco”, o entrevistado aponta, de forma denotativa, o “administrar de emoções”  

como “fundamental. Porque isso é o que você vive no dia-a-dia em qualquer organização. É 

administrar emoções.”  

A administração de emoções assim situada no ambiente de trabalho, conforme a 

seleção “no dia a dia em qualquer organização”, desvela o imbricamento das dicotomias 

pessoal x profissional e emocional x racional e suscita alguns questionamentos: 

administram-se emoções somente no ambiente de trabalho? Os fatores de resiliência 

apontados pelo entrevistado (E10) teriam sido vividos somente no ambiente do trabalho?  

À luz dos fragmentos (13), (14) e (15), a prevalência do racional sobre o emocional 

consubstancia-se como um símbolo de resiliência, desvelando uma  (outra) representação 

social (BLUMER, 1969) da resiliência. “Resolver problemas” e “ser mais racional”, de acordo 

com as análises apresentadas neste estudo, consubstanciam condutas simbólicas da resiliência 

implicadas nas falas dos entrevistados. 

Contudo, seria esta prevalência do racional  sobre o emocional referente a capacidade 

exclusiva da espécie humana, que viabiliza capacidades de ponderar, julgar, avaliar, estabelecer 

relações lógicas, etc. que culminam com a capacidade de administrar as emoções? 

O termo racionalidade tem sua raiz na palavra razão, do latim ratione, que refere-se ao  

raciocínio. O conceito de razão tem suas origens filosóficas, conforme proposto por Platão (428 - 

347 a.C.), que não diferenciou os tipos de razão. Para a concepção clássica, a razão,por ser o 

conceito que ordena a vida , é uma só. Avançando-se na história, já na modernidade, Descartes e 

Hobbes, atribuem ao conceito uma instrumentalidade vinculada à previsão de  consequências. 

Desta forma, privilegia-se o que é útil em detrimento do  entendimento do mundo, de si próprio e  

da natureza.  

No campo da sociologia, especificamente na produção de Max Weber,  aprendemos que as 

diferentes formas organizacionais existentes na sociedade podem ser explicadas pela 

predominância do uso de racionalidades específicas, e esta diferenciação entre as racionalidades 

está nos processos mentais (cognitivos) e nas referências (simbólicas) que dirigirão as ações das 

pessoas no contexto social. Weber (2004) ensina que: 

 

A ação social, como toda ação, pode ser determinada: 1) de modo racional referente a 

fins: por expectativas quanto ao comportamento de objetos do mundo exterior e de 

outras pessoas, utilizando essas expectativas como „condições‟ ou „meios‟ para alcançar 

fins próprios, ponderados e perseguidos racionalmente, como sucesso; 2) de modo 
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racional referente a valores: pela crença consciente no valor–ético, estético, religioso ou 

qualquer que seja sua interpretação-absolutoe inerente a determinado comportamento 

como tal, independentemente do resultado; 3) de modo afetivo, especialmente 

emocional: por afetos ou estados emocionais atuais; 4) de modo tradicional: por costume 

arraigado (WEBER, 2004, p. 15). 

 

Assim, a racionalidade pode se apresentar em quatro tipos, a saber: 

 

(a) racionalidade prática - é aquela do dia a dia, por meio da qual as atividades são 

julgadas/avaliadas em relação a interesses individuais, puramente práticos e  egoístas; 

(b) racionalidade teorética - também conhecida como racionalidade intelectual, está 

associada aos processos cognitivos e envolve o domínio consciente da realidade pela construção 

de conceitos abstratos; 

(c) racionalidade substantiva – é a que direciona a ação do sujeito com base em valores 

emancipatórios (liberdade, solidariedade, comprometimento, etc.), independente dos resultados 

obtidos; e  

(d) racionalidade formal – também conhecida como racionalidade instrumental ou 

funcional, tendo como base um cálculo utilitário de consequências no estabelecimento de 

relações estratégicas entre um meio e um fim, é a que direciona a ação conforme regras, leis e 

regulamentos institucionalizados. 

 

Com base em Weber, Manheim (1986) ensina que a racionalidade funcional (ou formal) 

tem como base uma orientação utilitária da conduta do indivíduo: a conduta é apenas um meio 

para se atingir um fim, levando à coordenação eficiente de uma série de ações, cada uma com um 

papel funcional, para se atingir a meta desejada. Estruturas organizadas segundo planos de uma 

cúpula estratégica ou em sociedades tradicionalistas são contextos em que se pode verificar a 

racionalidade funcional (MANHEIM, 1986). 

Já a racionalidade substantiva, funciona com base em uma orientação de conduta do 

indivíduo de acordo com preceitos éticos ou estéticos, valores transcendentes à condição natural, 

funcional e socialmente determinada. A racionalidade substantiva permite ou capacita o 

indivíduo para um “ato de pensamento que revele percepção inteligente das interrelações dos 

acontecimentos de uma determinada situação” (MANHEIM, 1986, p. 63). 

Uma representação de resiliência como racionalidade trataria de que racionalidade?  Será 

que a prevalência do racional sobre o emocional, conforme desvelado nos fragmentos (13), 
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(14) e (15) trata de uma mera representação a que o indivíduo recorre para se fazer 

apresentar ao mundo, no exercício de seu papel social no ambiente do trabalho, numa 

construção fundamentada na razão instrumental, conforme proposto por Goffman (2011), no 

livro The Presentation of Self in Everyday Life?  

O conceito de self utilizado por Goffman tem como elemento central a capacidade 

responsiva do sujeito diante das múltiplas circunstâncias cotidianas, i.e., o self é dinâmico e 

capaz de produzir uma multiplicidade intrínseca, traduzida na assimilação e síntese de 

emoções, e extrínseca, traduzida na “performance” ou representação por meio da adoção de 

diferentes conjuntos de comportamentos aderentes e responsivos às circunstâncias.  

Esta plasticidade característica do self Goffmaniano é o atributo que viabiliza a 

adaptação de um mesmo self aos contextos diversos. Assim, não importa sob qual 

perspectiva o sujeito percebe o mundo externo da organização, papéis diferentes lhe serão 

atribuídos ou exigidos por forças circunstanciais. Ainda que não explicitamente atribuídos, 

os papéis a serem desempenhados carregam uma expectativa da plateia de que sejam 

convincentemente desempenhados e "o que passa a ser exigido do indivíduo é que aprenda 

um número suficiente de formas de expressão para ser capaz de “preencher” e dirigir mais 

ou menos qualquer papel que provavelmente lhe seja dado” (GOFFMAN, 2011 p. 73). 

A representação de um indivíduo, ou nas palavras de Goffman (2011, p.29),“…toda a 

atividade de um indivíduo que se passa num período caracterizado por sua presença contínua 

diante de um grupo particular de observadores e que tem sobre estes alguma influência” 

(GOFFMAN, 2011 p. 29), comporta uma parte que funciona de maneira regular e fixa e 

permite que os observadores definam a situação. Em outras palavras, o indivíduo utiliza uma 

fachada, “o equipamento expressivo de tipo padronizado intencional ou inconscientemente 

empregado pelo indivíduo durante a representação” (GOFFMAN, 2011, p. 29). A fachada 

comporta elementos padronizados: o cenário (que não muda de lugar) e a fachada pessoal, 

dividida em aparência, que são estímulos que revelam o status social do ator, e maneira, que 

são estímulos que informam sobre o papel de interação esperado (GOFFMAN, 2011). 

Fachadas, segundo Goffman (2011), tendem a ser selecionadas e não criadas, eis que 

para muitos papéis sociais já foram institucionalizadas fachadas específicas, ainda que se 

empreguem práticas diferentes a estas. 
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Seriam o “não entrar no emocional” e fator de resiliência “administrar emoções” 

fachadas à escolha do indivíduo no desempenho de seu papel social no trabalho?  

Assim sendo, estes entrevistados estariam tratando a resiliência em sua forma 

“performativa” (YUNES, 2001), eis que manifestações de conformidade, como esta decorrente 

da plasticidade do self proposta por Goffman, às vezes ocorrem em troca de um “preço” 

demasiado alto para a saúde mental de um indivíduo, que pode aparentar estar muito bem em 

relação a algo que teve que enfrentar em sua vida ou já enfrentou, mas por trás, na verdade existe 

uma superação que é apenas aparente. 

Sob esta perspectiva, anteriormente já se desvelou um posicionamento, no fragmento (08): 

Se você se adaptar a um limite em que as circunstâncias é que ditam como é que você se 

comporta, o que você é,  quem você é, em que você acredita, aí deixa de ser resiliência e passa a 

ser uma plasticidade que se na rocha é prejudicial, no ser humano chega perto da amoralidade”. 

A racionalidade e a administração de emoções como símbolos de uma representação da 

resiliência, podem ter um significado à luz do controle emocional. 

Para uma análise da dicotomía racional x emocional sob a ótica do controle emocional, 

retornemos à Grécia clássica. Denominado sophrosyne, que significa precaução e inteligência na 

condução da própria vida, equilíbrio e sabedoria, desde Platão, o controle emocional, no sentido 

de autocontrole, tem sido considerado uma virtude. Para os romanos, temperania, temperança, 

contenção de excessos. 

Weisinger (2001) explica que controlar as emoções é bem diferente de sufocá-las, significa 

na verdade compreendê-las. E neste processo de compreensão das emoções, é possível usá-las de 

maneira adequada e funcional, não permitindo que elas tenham o controle. 

Savoley (1999) assevera que conforme um dado estado emocional do indivíduo influencie o 

seu humor - bom ou mau -, as possibilidades de ação poderão ser tanto amplas como reduzidas, 

assim a emoção pode até ajudar as pessoas a considerar perspectivas múltiplas.  

No mesmo sentido, Goleman (2001) aponta que o controle emocional não é sinônimo de 

suprimir as emoções, pois cada sentimento tem seu valor e significado na vida emocional e 

subjetiva de cada individuo, mas é fundamental para gerar um equilíbrio: quando as emoções são 

sufocadas, geram embotamento e frieza, e quando escapam ao controle, são extremas e renitentes, 

podem se tornar patológicas, e prejudicar o bem estar do individuo. 
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Para Primi (2006), o indivíduo que lança mão de estratégias efetivas de gerenciamento das 

experiências emocionais para poder alterá-las, em si e nos outros, de forma a produzir efeitos 

desejados e condizentes com a solução de problemas, procede ao gerenciamento reflexivo das 

emoções, que diz respeito à tolerância e compreensão na medida certa das reações emocionais, 

agradáveis ou desagradáveis, no momento apropriado para promover o crescimento emocional e 

intelectual. 

Resumindo, Goleman (2001) ensina que é necessária proporcionalidade entre as emoções e 

as circunstâncias. 

À luz do controle emocional, a capacidade de lidar com frustrações e com condições 

imperfeitas, de encarar a realidade como ela é resulta da capacidade de análise causal - 

flexibilidade cognitiva que permite o indivíduo significar todas as causas de adversidades que 

enfrenta, sem cair na armadilha de lançar mão de um estilo de explicação específico (REIVICH 

& SHATTÉ, 2003) -, conforme revelado por meio das seleções a seguir destacadas no fragmento 

(16). 

 
(16): ...eu acho que a falta de resiliência, ela não tá relacionada ao tamanho da 

adversidade, mas ela tá relacionada a pessoa [ênfase] mesmo. Essa falta de capacidade 

aceitar frustração. Querer as coisas como ela quer, como ela acha que tem que ser. E1  

 

Na seleção a seguir, “a falta de resiliência, ela não tá relacionada ao tamanho da 

adversidade, mas ela tá relacionada a pessoa mesmo”, partindo de uma ironia, aferida por meio 

da entonação enfática aplicada à palavra pessoa, a falta de resiliência é associada a baixa 

tolerância à frustração, conforme a seleção lexical “falta de capacidade aceitar frustração”, que 

por sua vez é explicada como Querer as coisas como ela quer, como ela acha que tem que ser. 

Fortemente relacionado ao controle das emoções implicado na tolerância à frustração está a 

capacidade de controlar impulsos, ações, palavras e gestos precipitados (Reivich & Shatté, 2003), 

de que trata o fragmento (17), a seguir. Quanto ao controle das emoções, o fragmento também 

explicita a importância que esta capacidade tem na geração de vínculos mais positivos tanto na 

vida pessoal como no trabalho. 

 

(17): E... Eu perdi muitas oportunidades por não ter essa habilidade [de controlar as 

emoções], oportunidades concretas, né. [...] quando você toma uma decisão equivocada, 

as vezes que eu não fui resiliente, que eu fui mais é... é... imatura, crua, é em lidar com o 

não esperado, eu perdi oportunidades, oportunidades va-li-osas [ênfase nas sílabas]. Eu 

já cheguei rasguei o contrato na cara do sujeito, entendeu? [gestual imitando rasgar um 

papel com as mão bem próximas à face da entrevistadora] Assim, um contrato onde se 
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eu fizesse valer esse contrato eu tinha é... é... uma série de resguardos não só financeiro, 

mas meio que tipo assim olha só, não gostou, também não quero me associar a uma 

pessoa que... é... não tá vendo o mundo pela mesma ótica. Então, olha só, relaxa. Rasgo 

aqui o contrato. Vai pra casa. Seja feliz. Ridículo, né, assim, imaturo, é... egóico, 

equivocado. Eu, assim, calça branca né no último grau. Mas já fui. Isso não é muito 

distante não. Coloco aí talvez sete anos nessa conta. Então, desde então, né, assim, com 

o tempo, quando eu comecei a perceber que essa coisa intempestiva é... é... é... não me 

favorecia, eu realmente modifiquei minha a maneira de olhar pras questões todas, né, 

pras negociações, pra... pras adversidades, os desafios, ou mesmo as oportunidades que 

aparecem. Então, não sei. Eu te digo que... se eu tivesse essa noção que eu tenho hoje, 

mais cedo, eu/eu taria colhendo frutos bem mais interessantes na minha vida 
profissional. E06 

 

Na seleção “Eu já cheguei rasguei o contrato na cara do sujeito, entendeu? [...] mas meio 

que tipo assim olha só, não gostou, também não quero me associar a uma pessoa que... é... não tá 

vendo o mundo pela mesma ótica. Então, olha só, relaxa. Rasgo aqui o contrato. Vai pra casa. 

Seja feliz” a entrevistada narra um episódio para exemplificar um momento de baixa resiliência, 

relacionado à:  

 

i) Falta de capacidade de aceitar a frustração, conforme na seleção lexical, “tipo 

assim olha só, não gostou, também não quero me associar a uma pessoa que... é... 

não tá vendo o mundo pela mesma ótica”, indicando  Querer as coisas como ela 

quer, como ela acha que tem que ser, nas palavras da entrevistada E1, no 

fragmento (16);  e  

ii) Falta de controle emocional manifestada na falta de controle de impulso de 

palavras e gestos: “Então, olha só, relaxa. Rasgo aqui o contrato. Vai pra casa. 

Seja feliz”. Esta fala foi encenada pela entrevistada que levou as mãos à altura do 

rosto da entrevistadora e fez o gestual de rasgar um papel, para mostrar o que fez e 

como fez na situação relatada.   

 

A seleção, “às vezes que eu não fui resiliente, que eu fui mais é... é... imatura, crua, é em 

lidar com o não esperado, eu perdi oportunidades, oportunidades va-li-osas” revela uma  

avaliação da entrevistada E6, reconhecendo um resultado negativo em termos de resiliência. A  

seleção dos vocábulos “imatura”, “crua” revela uma combinação de  falta de controle de 

impulsividade diante de situações frustrantes com  baixo controle das emoções. Nesta seleção, 

chamamos especial atenção para a entonação enfática dada a palavra valiosas, pronunciada 

pausadamente, indicando o peso atribuído ao impacto negativo da falta de controle emocional.  
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E em outra seleção do discurso que apresenta a avaliação da entrevistada (E6) sobre a sua 

escolha de ação, “Ridículo, né, assim, imaturo, é... egóico, equivocado. Eu, assim, calça branca 

né no último grau. Mas já fui.[...], as palavras ridículo, imaturo, egóico, equivocado e a expressão 

calça branca (novato) revelam o mergulho em um campo semântico  ao qual a entrevistada lança 

mão para qualificar uma ação  denominada pela própria como intempestiva. O uso desse 

vocábulo – intempestivo -  remonta a falta temperança, de precaução e inteligência na condução 

da própria vida, equilíbrio, maturidade e sabedoria, atributos do controle emocional, assim como 

concebido desde a Grécia clássica. 

Na seleção, “assim, com o tempo, quando eu comecei a perceber que essa coisa 

intempestiva é... é... é... não me favorecia, eu realmente modifiquei minha a maneira de olhar pras 

questões todas, né, pras negociações, pra... pras adversidades, os desafios, ou mesmo as 

oportunidades que aparecem”, desvela a aplicação da racionalidade substantiva, que permite ou 

capacita o indivíduo para um “ato de pensamento que revele percepção inteligente das 

interrelações dos acontecimentos de uma determinada situação” (MANHEIM, 1986, p. 63), 

trazendo o controle das emoções para a prática como uma capacidade associada ao resultado 

resiliente diante de adversidades e que pode ser desenvolvida.  

E, por fim, a entrevistada (E6) reconhece, na seleção do fragmento (17) que “Então, não 

sei. Eu te digo que... se eu tivesse essa noção que eu tenho hoje, mais cedo, eu/eu taria (sic) 

colhendo frutos bem mais interessantes na minha vida profissional”. Esta seleção revela de forma 

explícita, denotativa, a importância do comportamento resiliente, associado ao controle 

emocional, reforçando a importância que esta capacidade tem na geração de vínculos mais 

positivos no trabalho.  

Reivich e Shatté (2003) relatam que sete fatores centrais constituem a resiliência, dentre 

eles a regulação das emoções, e, fortemente relacionado ao controle das emoções, o controle de 

impulsos, que associado ao comportamento de agir impulsivamente compromete o ajuste das 

emoções, ou a autorregulação. Para estes pesquisadores, gerar vínculos positivos tanto na vida 

pessoal como no trabalho, bem como a manutenção da saúde física são resultados da 

autorregulação.  

Neste sentido, a mesma entrevistada reforça, no fragmento a seguir:  

 
(18) Eu acho que a própria vida, não só a profissional, mas ela apresenta tantos desafios, 

tantas coisas inesperadas, é... Então é... você ter a capacidade de respirar, como eu disse, 
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absorver o fato novo e dar um tratamento pra ele menos talvez emocional, explosivo, é... 

não ponderado, né, ao meu ver, é o melhor que se tem a fazer. E6  

 

O fragmento (18) apresenta seleções lexicais que desvelam uma ampliação da  perspectiva 

do controle emocional para o âmbito pessoal. Especificamente as seleções “Eu acho que a própria 

vida, não só a profissional, mas ela apresenta tantos desafios, tantas coisas inesperadas” e “dar 

um tratamento pra ele menos talvez emocional, explosivo, é... não ponderado,  revelam que as 

adversidades, também presentes no âmbito pessoal, requerem controle emocional para que sejam 

enfrentadas, o que não significa que a resiliência passe a ser percebida como uma capacidade 

agora excluída  da cisão pessoal versus profissional.  

A esse respeito,  mesma entrevistada E6 se posiciona: 

 
(19) .[...] Na vida pessoal, Cris, eu não sei se eu fico tão confortável com o termo 
resiliência. Na vida pessoal o termo que eu acho, enfim, a metáfora que eu ando 

elaborando muito é remanejar expectativas. Pra mim essa é a chave de muita coisa, 

sabe? É... Então, quando a situação se apresenta de uma maneira, de novo, desafiadora, 

diferente do que cê imaginava, desconfortável em qualquer âmbito que seja, relação com 

meu marido, com as minhas filhas, com a economia da casa, a gestão de... enfim, da 

própria casa, o que eu tento fazer é reorganizar as expectativas pra poder elencar o que é 

prioritário e não sofrer com as coisas que naquele momento eu não tenho como 

modificar, entendeu? Então, assim, essa lucidez é o que mais me ajuda no âmbito 

pessoal. E6 

 

O fragmento (19) apresenta uma seleção em que a própria entrevistada explicita a utilização 

de uma metáfora para substituir o termo resiliência ao se referir à forma como lida com 

adversidades na vida pessoal – “Na vida pessoal o termo que eu acho, enfim, a metáfora que eu 

ando elaborando muito é remanejar expectativas”. Na seleção, “quando a situação se apresenta de 

uma maneira, de novo, desafiadora, diferente do que cê imaginava desconfortável em qualquer 

âmbito que seja”, estamos diante de outra metáfora que carrega uma apreciação do que é 

adversidade: acontecimentos que desafiam que causam desconforto, acontecimentos que são 

diferentes do desejado. 

Note-se que é de forma declarativa, explícita que o vocábulo resiliência é rejeitado na 

associação com a seara pessoal “Na vida pessoal, Cris, eu não sei se eu fico tão confortável com 

o termo resiliência”.  

Na seleção “o que eu tento fazer é reorganizar as expectativas pra poder elencar o que é 

prioritário e não sofrer com as coisas que naquele momento eu não tenho como modificar”, 

desvela-se, novamente, a aplicação da racionalidade substantiva, que permite ou capacita o 
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indivíduo para um “ato de pensamento que revele percepção inteligente das interrelações dos 

acontecimentos de uma determinada situação” (MANHEIM, 1986, p. 63), que viabiliza a 

manifestação do fator de resiliência nomeado  análise causal (REIVICH & SHATTÉ, 2003), que 

trata da capacidade de identificar e avaliar com precisão as causas dos problemas, por meio de 

uma flexibilidade cognitiva que permite o indivíduo significar todas as causas de adversidades 

que enfrenta, sem cair na armadilha de lançar mão de um estilo de explicação específico,  que a  

entrevistada denomina de lucidez, na seleção  “essa lucidez é o que mais me ajuda no âmbito 

pessoal”, é o que viabiliza a condição para, nas palavras da entrevistada, não sofrer com as coisas 

que naquele momento eu não tenho como modificar.  

Embora, denominadas pela entrevistada E6 explicitamente como “lucidez”, estas seleções 

lexicais revelam o que fazem as pessoas que acionam o fator de resiliência na análise causal 

segundo Reivich & Shatté (2003): não gastam o tempo se preocupando ou ruminando sobre 

eventos ou circunstâncias que estão fora do controle delas. 

Lúcidas, segundo a entrevistada E6, ou resilientes, segundo Reivich & Shatté (2003), 

pessoas que acionam a análise causal, segundo estes autores, também apresentam um outro 

comportamento:não culpam reflexivamente outras pessoas por seus erros ou seus problemas. 

Essa característica, juntamente com outras, consubstanciou, por meio da palavra de outros 

entrevistados a categoria a seguir. 

 

4.2.2 Responsáveis e positivos 

 

Esta categoria resume os posicionamentos principais em relação a características que 

distinguem as pessoas resilientes das não resilientes e/ou que indicam a presença e a ausência de 

resiliência, identificados no tratamento das entrevistas. 

As pessoas resilientes foram descritas como aquelas que têm capacidade de 

responsabilizar-se por sua parte, que não fazem papel de vítima das situações, que não procuram 

culpados pelos eventos adversos, que possuem visão positiva em relação ao futuro, que 

encararam desafios como oportunidades positivas e que acreditam que tem a capacidade de 

influenciar o resultado, diante de adversidades. Estes posicionamentos guardam relação com os 

fatores de resiliência análise causal e otimismo (REIVICH & SHATTÉ, 2003), atribuídos a 

pessoas realistas e que não culpam reflexivamente outras pessoas por seus erros ou pelos 
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acontecimentos, que não gastam o tempo se preocupando ou ruminando sobre eventos ou 

circunstâncias que estão fora do controle delas, que acreditam que as coisas podem mudar para 

melhor, que acreditam ter a capacidade de lidar com as adversidades presentes e aquelas que 

poderão surgir adiante.  

O fragmento (20) abaixo trata de um posicionamento afeto a falta de resiliência.  

 
(20): Assim, pra mim... quando a pessoa se torna vítima... Pra mim essa é a maior falta 

de resiliência, é quando a pessoa se torna vítima [...] Eu acho assim, ninguém tem 

desculpa para não ser resiliente. Eu tenho um amigo que ele tem distrofia muscular. Ele 

só move os olhos e um dedo do corpo, é o dedo que ele usa pra... é... mexer a cadeira de 

rodas de dele. Ele usa fralda, tem vinte e oito anos. Ele vai a todos os eventos de rock 

que eu conheço. Ele tem uma namorada. Ele escreve através de sistema de 

reconhecimento de voz. Ele é... é uma das pessoas mais felizes que eu conheço. E eu 

vejo muita gente reclamando que não deveria tá reclamando.  Então, eu acho que 

ninguém tem desculpa pra se fazer de vítima. Eu sou meio impaciente pra isso. [Risos] 

E4 

 

Na seleção, revela-se de forma explícita, denotativa a posição da entrevistada sobre o que 

considera falta de resiliência. “quando a pessoa se torna vítima. Pra mim essa é a maior falta de 

resiliência, é quando a pessoa se torna vítima”. Na sequência de sua enunciação, destaca que a 

resiliência é mandatória, “Eu acho assim, ninguém tem desculpa para não ser resiliente”, e 

relativiza sua posição por meio do relato de uma situação-exemplo que evidencia alta resiliência 

diante de um quadro de adversidade severa, "Eu tenho um amigo que ele tem distrofia muscular. 

Ele só move os olhos e um dedo do corpo, é o dedo que ele usa pra... é... mexer a cadeira de rodas 

de dele. Ele usa fralda, tem vinte e oito anos. Ele vai a todos os eventos de rock que eu conheço. 

Ele tem uma namorada. Ele escreve através de sistema de reconhecimento de voz. Ele é... é uma 

das pessoas mais felizes que eu conheço. e diante do que relata, assevera que as pessoas não 

deveriam reclamar, nem se fazer de vítimas – “E eu vejo muita gente reclamando que não deveria 

tá reclamando.” 

No fator de resiliência análise causal (REIVICH & SHATTÉ, 2003), a capacidade de 

identificar e avaliar com precisão as causas dos problemas, por meio de uma flexibilidade 

cognitiva que permite o indivíduo significar todas as causas de adversidades que enfrenta, sem 

cair na armadilha de lançar mão de um estilo de explicação específico, desencadeia as condições 

para que as pessoas sejam realistas e não culpem reflexivamente outras pessoas por seus erros e 

nem gastem o tempo se preocupando ou ruminando sobre eventos ou circunstâncias que estão 

fora do controle delas. 
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Neste sentido, apreciações realistas a respeito daquilo que de fato um indivíduo controla 

podem refletir um comportamento de não fazer papel de vítima, como no fragmento (21) a seguir. 

 
(21): E eu acho que... assim... não bancar a vítima é assim …sempre que uma coisa 
acontece, eu jogo pra  mim. O que que eu poderia ter feito diferente? A pessoa pode ter 

feito uma atrocidade comigo, que eu falo “Como é que... o que que eu fiz pra aquela 

pessoa reagir daquela forma?”, “O que que eu poderia fazer diferente?”. Então, é... eu 

acho que isso, essa sensação de vítima, que mundo é cruel, é... tipo: “Ah! trânsito tá 

péssimo.”. Po! Você escolheu trabalhar nesse lugar. Então muda de... de emprego. 

Então... assim, eu vejo várias opções, o mundo te dá tantas opções, e pra mim reclamar, 

po exemplo, não é uma opção. E16 

 

O fragmento (21) explicita de forma denotativa a posição do entrevistado sobre o que 

considera não experimentar a “sensação de vítima”, na seleção: “sempre que uma coisa acontece, 

eu jogo pra mim. O que que eu poderia ter feito diferente? A pessoa pode ter feito uma atrocidade 

comigo, que eu falo “Como é que... o que que eu fiz pra aquela pessoa reagir daquela forma?”, 

“O que que eu poderia fazer diferente?, revela-se um posicionamento de apreciação realista a 

respeito daquilo que de fato controla, que é a sua atitude, que pode ter ensejado uma reação no 

outro, e que é a seara real de domínio de responsabilização: é possível responsabilizar-se por 

aquilo que está sob o controle do indivíduo. 

Na seleção eu vejo várias opções, o mundo te dá tantas opções, e pra mim, reclamar, por 

exemplo, não é uma opção,  reforçam a característica de não gastar o tempo se preocupando com 

ou circunstâncias que estão fora do controle, e em lugar disso, investir tempo em soluções, 

conforme na seleção: “tipo: “Ah! Trânsito tá péssimo.”. Pô! Você escolheu trabalhar nesse lugar. 

Então muda de...de emprego”. 

O que Reivich e Shatté denominam análise causal e apontam como um fator central de 

resiliência, Peterson & Seligman (1984) denominam estilo explanatório. Estilo explanatório é 

definido como a maneira mais ou menos estável com que cada indivíduo justifica os 

acontecimentos e o seu próprio desempenho. É o estilo explanatório do indivíduo que faz emergir 

percepções de vitimização ou de responsabilização, de uma ação construtiva que é solucionadora 

diante das adversidades.  

Na seleção “tipo: “Ah! trânsito tá péssimo.”. Pô! Você escolheu trabalhar nesse lugar. 

Então muda de...de emprego” desvela-se o estilo explanatório do entrevistado no qual a  

evidencia-se uma expectativa de que o controle sobre as circunstâncias depende dele mesmo. 
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Esta expectativa foi chamada de locus de controle interno (LEFCOURT, 1991), que vem sendo 

associado a características que promovem o desenvolvimento. 

O mesmo ocorre em relação ao otimismo, que segundo Reivich & Shatté (2004), é também 

um fator central de resiliência. O estilo explanatório do indivíduo o levará a acreditar que as 

coisas podem mudar para melhor, o que implica a crença de que tem a capacidade de lidar com as 

adversidades presentes e aquelas que poderão surgir adiante. Indivíduos otimistas têm esperança 

no futuro e acreditam que têm o controle e a direção da própria vida. 

(22): ...e eu penso que o otimismo, olhar realmente o lado positivo, tentar encontrar 

oportunidades, e não deixar se desesperar com os problemas, nem sempre eles são  do 

tamanho que a gente acha que ele é (sic)... e eu penso que [o otimismo] é algo positivo e 

traz benefício pra todos, tanto para empresa, quanto para os profissionais que estão 

dentro delas. E8 

A seleção “olhar realmente o lado positivo, tentar encontrar oportunidades, e não deixar se 

desesperar com os problemas, nem sempre eles são  do tamanho que a gente acha que ele é 

(sic)...” também revela um estilo explanatório quanto a avaliação da adversidade (do problema), 

que é nomeado pelo entrevistado de otimismo. 

Ainda na palavra do entrevistado E8, revela-se um posicionamento afeto ao impacto do 

fator de resiliência otimismo acionado por um gestor no ambiente organizacional: o otimismo, ou 

nas palavras do entrevistado, “olhar realmente o lado positivo, tentar encontrar oportunidades, e 

não deixar se desesperar com os problemas,, “é algo positivo e traz benefício pra todos, tanto para 

empresa, quanto para os profissionais que estão dentro delas”.  

Assim, na palavra do entrevistado, que é um gestor, a resiliência – manifestada pelo fator 

otimismo - traz benefício para a empresa e para as pessoas que estão na empresa, o que antecipa 

revelações que passaremos a tratar na próxima seção, que trata dos resultados da pesquisa no que 

tange a resiliência organizacional.  

 

 

 

 

5 RESULTADOS DA PESQUISA: RESILIÊNCIA ORGANIZACIONAL 
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Com relação ao eixo temático resiliência organizacional, foram identificados três 

posicionamentos, no sequenciamento temático: i) organizações resilientes têm pessoas resilientes, 

reforçando a perspectiva de sistema, que admite que organizações sejam constituídas de atores 

humanos cujos comportamentos, individuais e coletivos, contribuem ou impedem a resiliência 

organizacional; ii) o papel da liderança em relação à resiliência organizacional, e iii) estrutura e 

processos organizacionais.   

Quanto às categorias, estas foram nomeadas a partir da frequência de uso de seleções 

lexicais pelos entrevistados, sem qualquer seleção apriorística referenciada ao aporte teórico. A 

frequência de uso das palavras liderança/gestor/gerente/equipe, relacionada às pessoas como fator 

de resiliência nas organizações, evidenciou a predominância de um campo semântico nos 

posicionamentos: i) organizações resilientes têm pessoas resilientes, reforçando a perspectiva de 

sistema, que admite que organizações sejam constituídas de atores humanos cujos 

comportamentos, individuais e coletivos, contribuem ou impedem a resiliência organizacional, e 

ii) o papel da liderança em relação à resiliência organizacional, que resultou na denominação da 

categoria  Gestores: a personificação da resiliência organizacional. 

Igualmente, a freqüência de uso das palavras estrutura/valores/processos/objetivos 

diretamente associadas a adjetivos como leve/arejada/transparente/solta, evidenciou a 

predominância de outro campo semântico no posicionamento iii) estrutura e processos 

organizacionais, que resultou na denominação da categoria: Estrutura e Processos: um olhar 

sistêmico para a resiliência organizacional. 

 

5.1 Gestores: a personificação da resiliência organizacional 

 

Diante da pergunta da pesquisadora: o que faz uma organização ser resiliente?, os 

posicionamentos mapeados nos discursos convergem para: resiliência depende das pessoas na 

organização.  

 
(24): - As pessoas. [...] Porque é... assim... pra mim, é..., incrível. Eu converso muito 

com as minhas colegas, né. Eu escuto... eu tenho um exemplo....agora é... não posso falar 

o nome, mas ... é... a empresa de uma pessoa que eu conheço pegou fogo no Nova 

América, e aí o chefe dela falou assim: “Olha, vai trabalhar no Centro, mas você ainda 

não tem computador no Centro.” Ela falou “Então eu vou pro Centro pra não fazer nada? 

Eu prefiro trabalhar de casa porque eu tenho computador e consigo produzir”. “Não. 

Não. Todo mundo tem que estar Centro, então você vai pro Centro”. Ou seja, em vez 

dela produzir trabalhando de casa, ele mandou ela ir pro Centro pra ela não fazer nada, 
porque era isso que empresa mandou. Então, eu acho que falta um pouco de bom senso e 

flexibilidade das empresas entenderem quais são as novas demandas de negócio. O 
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importante é produzir, o importante é você pensar, o importante é a qualidade do 

funcionário. Mas não, ainda tão arraigados né... essa coisa de cultura de Revolução 

Industrial que você fica trabalhando de oito as cinco. É... Não... Não existe isso mais. 

Não existe isso mais. As pessoas tão... ahm... Prestar atenção. E4 

 

Este fragmento foi selecionado pela relação analítica que a entrevistada constrói entre:  

i) o seu posicionamento – é as pessoas que fazem a organização ser resiliente; 

ii) o exemplo que usa – o que um gerente fez diante de uma adversidade que comprometia a 

produtividade de sua equipe-, “a empresa de uma pessoa que eu conheço pegou fogo no Nova 

América, e aí o chefe dela falou assim: “Olha, vai trabalhar no Centro, mas você ainda não tem 

computador no Centro.”. Ela falou “Então eu vou pro Centro pra não fazer nada? Eu prefiro 

trabalhar de casa porque eu tenho computador e consigo produzir”. “Não. Não. Todo mundo tem 

que estar Centro, então você vai pro Centro”. Ou seja, em vez dela produzir trabalhando de casa, 

ele mandou ela ir pro Centro pra ela não fazer nada, porque era isso que empresa mandou” e  

iii) a sua apreciação relativamente a ação do gerente e ao que causa ações como a que 

relata.” eu acho que falta um pouco de bom senso e flexibilidade das empresas entenderem quais 

são as novas demandas de negócio. O importante é produzir, o importante é você pensar, o 

importante é a qualidade do funcionário. Mas não, ainda tão arraigados né... essa coisa de cultura 

de Revolução Industrial que você fica trabalhando de oito as cinco ...Não existe isso mais” 

 

A partir desta fala da entrevistada E4 desvela-se um posicionamento relativo à capacidade 

(ou a falta dela) de adaptação do gestor ao que a situação requer como indicador de 

comportamento resiliente. Note-se que a adaptação neste contexto nada tem a ver com 

conformidade a normas, ao contrário, a demonstração de conformidade com a norma, com o 

comando dado na empresa, na avaliação da entrevistada foi um indicador de falta de “bom senso 

e flexibilidade”. A adaptação estaria na capacidade de perceber os sinais externos, os sinais do 

ambiente e agir para adaptar-se a eles.  

Note-se também que a narrativa sobre o fato começa com dois personagens, a pessoa que a 

entrevistada conhece e o chefe dela, e a avaliação dos fatos é despersonificada, dando lugar a 

uma contiguidade semântica entre o chefe (o gestor) e a empresa: é a empresa que falta bom 

senso e flexibilidade, que falta entender as novas demandas de negócio, na pessoa do chefe. 

Na seleção Mas não, ainda tão arraigados né... essa coisa de cultura de Revolução Industrial 

que você fica trabalhando de oito as cinco, desvela-se um posicionamento da entrevistada que 
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tem como pano de fundo a percepção da teoria organizacional como um elemento influenciador 

da capacidade de resiliência, ou influenciador dos mecanismos que viabilizariam um 

comportamento resiliente, que convergisse para uma ação produtiva em relação à situação 

descrita, por parte do gestor. 

Neste posicionamento desvela-se também a tomada de decisão: a adaptação do gerente (ou 

a falta dela) é resultante de uma tomada de decisão que, na avaliação da entrevistada E4 não é 

compatível com a realidade “do mercado”. 

A seleção “O importante é produzir, o importante é você pensar, o importante é a qualidade 

do funcionário.” revela um posicionamento subjacente convergente com o argumento fundador 

da abordagem de Recursos Humanos da teoria da administração: o desempenho organizacional 

poderia ser reforçado se a capacidade para a tomada de decisão eficaz na busca de objetivos 

organizacionais fosse distribuída entre os membros da organização, que deveriam ser 

devidamente tratados e gerenciados. Sob este argumento, a abordagem de Recursos Humanos 

percebe o papel da gestão não como o de um controlador, mas como a de um facilitador – aquele 

que opera a remoção das restrições que impedem a busca, pelos membros da organização, de 

formas de contribuir de maneira significativa em suas funções de trabalho. Neste caso trabalhar 

no Centro, sem computador é uma restrição e a decisão eficaz deveria levar em conta que “o 

importante é produzir, o importante é você pensar, o importante é a qualidade do funcionário.” 

 Na seleção “em vez dela produzir trabalhando de casa, ele mandou ela ir pro Centro pra ela 

não fazer nada, porque era isso que empresa mandou.”, desvela-se uma avaliação quanto ao 

desempenho do gestor na tomada de decisão: o desempenho eficaz de gestores está fortemente 

ancorado nas decisões por estes tomadas no dia a dia, especialmente aquelas decisões relativas ao 

melhor curso de ação frente à demanda de adaptação à conjuntura externa. 

Então, organizações resilientes têm pessoas resilientes, gestores resilientes. E o que 

acontece quando os gestores não são resilientes?  

 
(25): Resiliência... uma liderança com pouca resiliência é principalmente pouco criativa 

com relação a variações do ambiente, porque ela tem poucos recursos de mudar a 

maneira de trabalhar, mudar a direção da empresa, a velocidade e direção quando 

necessário. Quando a realidade pede que isso seja feito. Então a empresa como 

organismo fica com baixa capacidade de adaptação. Então a realidade muda e a empresa 

não muda porque a liderança ainda acredita que o que tem que ser feito é isso aqui, desse 
jeito, nessa hora... Então... [a falta de resiliência] Prejudica a capacidade de decisão, 

prejudica a capacidade de adaptação da empresa às novas circunstâncias, então... A não 

ser que os resultados mesmo, as circunstâncias mesmo operem para que os resultados 
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sejam bons, prejudicam os resultados da empresa. No mínimo desotimiza o resultado na 

empresa. Mas pode ser fatal. E12 

 

O fragmento (25) consubstancia um posicionamento relativo à importância da resiliência na 

tomada de decisão em face de adversidades, que são denominadas “variações do ambiente”. 

Neste posicionamiento há três aspectos a destacar: 

 

i) A habilidade de restabelecer o fit com o ambiente externo advém de atributos da 

liderança:  uma liderança com pouca resiliência é principalmente pouco criativa 

com relação a variações do ambiente, porque ela tem poucos recursos de mudar a 

maneira de trabalhar, mudar a direção da empresa, a velocidade e direção quando 

necessário. Quando a realidade pede que isso seja feito. Então a empresa como 

organismo fica com baixa capacidade de adaptação. Numa interpretação estendida, 

a liderança resiliente é criativa porque tem recursos que viabilizam a mudança na 

maneira de trabalhar, na direção da empresa, na velocidade etc. 

ii) A resiliência é tomada como uma capacidade de adaptação da empresa que se 

realiza pelas mãos da liderança, o que, embora Lengnick-Hall, Beck & Lengnick-

Hall (2011) diferenciem adaptação de resiliência, é convergente com o que os 

autores (2011, p. 244) ensinam sobre a resiliência organizacional, “resilience 

incorporates renewal, transformation, and dynamic creativity from the inside-out”. 

iii) Na seleção “Prejudica a capacidade de decisão, prejudica a capacidade de adaptação 

da empresa às novas circunstancias”, a falta de resiliência é relacionada à tomada de 

decisão e a resiliência organizacional à capacidade de adaptação da empresa. 

 

A tomada de decisão como função principal do gestor é consenso entre alguns autores 

(SOLINO & EL-AOUAR, 2001; GOMES, GOMES & ALMEIDA, 2009; PEREIRA & 

FONSECA, 1997).  Decisões gerenciais envolvem a alocação de recursos e a definição de 

estratégias, que direcionam o destino de organizações e de pessoas, portanto, afetam tanto a 

sobrevivência e a sustentabilidade da organização como a vida das pessoas que nela trabalham 

(PEREIRA & FONSECA, 1997).  

Para MacCrimmon (1973), processo decisório é “o processo de pensamento e ação que 

culminará com uma escolha”, entendida a escolha como a seleção entre alternativas de ação, 
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podendo esta culminar em rejeição total de alguma ação específica, o que evidencia que o 

julgamento não pode ser dissociado da tomada de decisão, em termos de definir o problema, de 

avaliar possíveis alternativas e de atingir (ou não) a decisão. Daí, o processo de tomada de 

decisão assume extrema relevância para o desempenho das organizações. 

Evidente que decidir não envolve apenas a escolha final entre as alternativas, mas um 

processo de análise do contexto e da situação envolvida: o processo decisório é complexo. 

Percepção, segundo Stratton & Hayes (2003, p. 171) é “um processo pelo qual analisamos e 

atribuímos significado às informações sensoriais que recebemos”. A interação com os elementos 

do mundo real ocorre de acordo com os conhecimentos adquiridos no decorrer da existência. Isso 

significa que é possível cada gestor perceber a tomada de decisão em condições de adversidade 

de acordo com sua história de vida, conforme o que percebe no dia a dia do trabalho e os 

significados que atribui, gerando possibilidades de ações (outcomes) diversas, cuja eficácia 

poderá ser relacionada à resiliência ou não. 

A esse respeito, o fragmento (26): 

 

(26): O sujeito que não usa o mecanismo da resiliência, a percepção que eu tenho a 

respeito dele é que toma decisão pensando nele, pensando em defender o dele, pensando 

em defender aquilo que vai fazer ele ficar bem na foto. O cara que é resiliente, ele se 

arrisca, ele se arrisca e sabe mensurar... porque no  arriscar tem muito cara que é suicida, 

tem a tendência suicida. Mas o cara que é resiliente, ele arrisca sabendo que ela tá 

colocando é... na mesa o que pode ser a solução pro sistema. Aí a gente volta pra Terapia 
Sistêmica, a gente volta pro referencial sistêmico. O cara que é resiliente, ele é 

sistêmico, ele olha diversos elementos, ele conjuga diversos elementos, e ele propõe 

soluções que são pro sistema como um todo, ele se enxerga e se percebe como uma 

célula com maior ou menor capacidade de interferir no metabolismo e ele se coloca em 

ação sabendo usar outras células, sabendo compor o sistema e fazer esse, tanto quanto 

possível, dentro do equilíbrio homeostático, seguir adiante, e aí ele propõe soluções. E aí 

ele toma riscos. O cara que não é resiliente, ele não quer de jeito nenhum ouvir falar em 

risco. Por quê? Porque a tentativa dele é de cobrir o dele, é de ver de que forma ele pode 

sair dali com alguém dizendo assim “Olha. Ó. Muito bem feito.”. Que se dane a equipe 

dele. Que se dane se no final das contas ele chegou na solução que era melhor pro 

problema. Ele quer escutar “Nossa! Você é muito bom.”, independente dele ter feito 

alguma coisa que... E sabe o que é pior? É que ele é tão cercado de outras pessoas que 
pensam da mesma maneira que ele, que no final das contas todo mundo acha que 

produzir um resultado zero vírgula cinco é melhor que do que você produzir um 

resultado um e meio. E isso, isso é preocupante. Mas a minha percepção é essa. (E3) 

 

O fragmento (26) desvela dois posicionamentos que contrapõem o não uso da resiliência e 

o acionamento da resiliência na tomada de decisão por meio da contraposição de condutas 

respectivamente individualistas e sistêmicas: “O sujeito que não usa o mecanismo da resiliência, 

a percepção que eu tenho a respeito dele é que toma decisão pensando nele, pensando em 
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defender o dele, pensando em defender aquilo que vai fazer ele ficar bem na foto” e “O cara que 

é resiliente, ele é sistêmico, ele olha diversos elementos, ele conjuga diversos elementos, e ele 

propõe soluções que são pro sistema como um todo”. 

De uma maneira geral, a definição de processo decisório pode ser apresentada como uma 

sucessão de etapas que levam à tomada de decisão e garantem sua implementação (CAMPOS, 

1998). Esta sucessão de etapas não se dá de maneira linear e formalizada. Na verdade, há 

diversos fatores que precisam ser considerados quando se pretende estudar a decisão.  

Ao longo dos anos o processo decisório vem sendo abordado por pesquisadores sob 

diversas perspectivas, alguns com foco nos fatores que influenciam o processo decisório, outros 

no desenvolvimento de modelos de processos decisórios e outros em regras ou heurísticas de 

análise e melhoria do processo decisório.  

Uma tipologia polarizada do processo decisório foi cunhada por Simon (1964) que sustenta 

que na maioria das organizações existe uma diferença entre os tipos de decisões agregadas que 

são adotadas em altos níveis hierárquicos e as decisões do dia-a-dia: decisões não-programadas e 

decisões programadas, respectivamente. As decisões programadas são rotineiras, já se tendo 

elaborado procedimentos e normas para sua execução. As decisões não-programadas são pouco 

estruturadas, cheias de novidade, relevantes e de natureza complexa, de tal modo que não existe 

método predeterminado para lidar com elas ou executá-las. 

A seleção lexical “O cara que não é resiliente, ele não quer de jeito nenhum ouvir falar em 

risco. Por quê? Porque a tentativa dele é de cobrir o dele, é de ver de que forma ele pode sair dali 

com alguém dizendo assim “Olha. Ó. Muito bem feito.”. Que se dane a equipe dele. Que se dane 

se no final das contas ele chegou na solução que era melhor pro problema. Ele quer escutar 

“Nossa! Você é muito bom.”, independente dele ter feito alguma coisa” revela que, nas 

organizações, embora a hierarquia e os processos sejam formas de levar a organização a se mover 

de forma coordenada, não se verifica uma coerência linear referenciada a tais noções de 

hierarquia e processo no processo decisório. Isto ocorre porque, explica March (1994), intenções 

e ações, subjetividade e objetividade estão ligadas de modo difuso e dialético: trata-se da 

existência de loose coupling (coligações difusas/frouxas) – aparência de caos e conotações de não 

permanência presentes nos processos e ações de descentralização e delegação, decisões e suas 

implementações e de articulação de discurso e ação - onde o processo decisório é uma situação 

complexa, envolvendo muitos atores, na qual o sucesso a ser alcançado por uns pode significar a 
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derrota de outros (SIMON, 1964) – “a tentativa dele é de cobrir o dele, é de ver de que forma ele 

pode sair dali com alguém dizendo assim “Olha. Ó. Muito bem feito.” 

Na seleção “Que se dane a equipe dele. Que se dane se no final das contas ele chegou na 

solução que era melhor pro problema. Ele quer escutar “Nossa! Você é muito bom.”, 

independente dele ter feito alguma coisa” desvelam-se na fala da entrevistada sua percepção 

sobre a falta de congruência entre comportamentos e práticas desejáveis na tomada de decisão e 

as condutas efetivamente adotadas. 

A esse respeito, embora realizado em 1966, o estudo de Chris Argyris sobre o que os  

executivos percebem em relação aos comportamentos e práticas desejáveis no processo decisório 

e os comportamentos efetivamente utilizados por eles em situações de tomada de decisão e o 

impacto daí resultante na organização, permanece bastante atual.  

O estudo de Argyris (1966) demonstra o impacto dos comportamentos de executivos em 

processos de tomada de decisão. Ao identificar causalidades e padrões explicativos dos 

comportamentos observados, Argyris (1966) demonstra claramente o resultado da interpretação 

daqueles executivos a suas crenças e valores, traduzidos nos comportamentos adotados. A 

incongruência entre discurso e ação reforça a abordagem construcionista aplicada ao 

comportamento humano: os comportamentos são resultado de um modelo mental construído 

socialmente e  se reforçam e anulam, de forma dialética, por meio e diante do discurso. 

Na  introdução de seu estudo,  Argyris (1966, p. 61) apresenta a seguinte constatação: 

 
Nearly 95% of the executives in our study emphasize that an organization is only as 

good as its top people. They constantly repeat the importance of their responsibility to 

help themselves and others to develop their abilities. Almost as often they report that the 
qualities just mentioned—motivation, risk taking, and so on—are key characteristics of 

any successful executive system. “People problems” head the list as the most difficult, 

perplexing, and crucial. 

In short, the executives vote overwhelmingly for executive systems where the 

contributions of each executive can be maximized and where innovation, risk taking, 

flexibility, and trust reign supreme. Nevertheless, the behavior of these same executives 

tends to create decision-making processes that are not very effective (grifo nosso). 

 

Agyris (1966) chama a atenção para a falta de percepção dos executivos com relação aos 

padrões de comportamentos que adotam e ao impacto de seus comportamentos nas outras 

pessoas, e também para a falta de percepção dos executivos com relação à pertinência de 

intervenções focadas em retomar a efetividade da equipe em situações de crise ou conflito. Outro 

aspecto bastante relevante e contemporâneo do estudo de Argyris refere-se à percepção 
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equivocada dos executivos da relação racionalidade-emoção: para os executivos objeto da 

pesquisa de Argyris a expressão de emoções tem um significado referenciado à falta de 

racionalidade e controle e à perda de foco no trabalho (“get the job done”). 

Igualmente, a falta de percepção dos executivos com relação ao que os seus subordinados 

percebem em seus comportamentos e a incidência de comportamentos e práticas que resultam em 

falta de confiança ou desconfiança e antagonismo dos subordinados para com seus superiores e 

entre pares são apontados como consequências dos comportamentos dos executivos, que são 

altamente nocivas ao desempenho organizacional.  

Os efeitos de comportamentos defensivos utilizados em eventos de tomada de decisões de 

grande importância também foram documentados e constatados não-efetivos (innefective) para o 

melhor desempenho da organização. Argyris constatou o quanto tais condutas desencadeiam 

fatores estressores para os demais indivíduos da organização, chegando a identificar qual o grupo 

que era mais afetado (os executivos mais comprometidos). 

Na seleção lexical, E sabe o que é pior? É que ele é tão cercado de outras pessoas que 

pensam da mesma maneira que ele, que no final das contas todo mundo acha que produzir um 

resultado zero vírgula cinco é melhor que do que você produzir um resultado um e meio., 

desvela-se a descrição de um cenário que é convergente com a abordagem política do processo 

decisório, na qual  a organização é vista como um conjunto de jogadores, que podem ser 

indivíduos ou grupos, dotados de interesses e objetivos próprios, controlando diferentes recursos 

como: autoridade, status, recursos, idéias e informações. Os indivíduos ou grupos conduzem 

estratégias particulares a partir de sua situação própria (NIOCHE, 1993).  

Na perspectiva política, as organizações são encaradas como estruturas de poder. Os 

objetivos organizacionais são na verdade objetivos de indivíduos que têm poder suficiente para 

impor sua preferência a outros. Como a organização possui diferentes grupos de interesse, o 

processo decisório no nível estratégico, vai refletir uma constante negociação de interesses para 

manter, reforçar ou modificar a coalizão de poder (MOTTA, 1996)  

Então, na esteira do posicionamento dominante identificado nas falas: uma organização 

resiliente tem gestores resilientes, o que seria a resiliência organizacional personificada na figura 

do gestor? Como funcionaria? 

(27) “se eu tenho um presidente resiliente, esse é o modelo. As pessoas hoje em dia 

precisam de modelos né. O grande problema do mundo é que a gente tem péssimos 

modelos hoje em dia né. E eu vejo aqui na empresa que eu trabalho, o presidente é 

extremamente carismático, temos valores da empresa... respeitar a integridade do 



111 

 

funcionário, inovação, é... cultura, as pessoas. É... a gente não tem produto. É... Tudo 

que a gente faz é baseado em inteligência de pessoas. Então, isso tá super enraizado na 

nossa empresa. E eu acho fundamental que o líder faça o papel porque, aí, isso vai 

descendo pras camadas até lá em baixo“…Por exemplo, a minha chefe, eu acho isso 

fantástico, ela fala que o papel dela é tirar obstáculos da minha frente; o meu papel é 

tirar obstáculos da frente da minha equipe. Então, eles que fazem. Então, eu acho que 

isso é... é resiliência, você ajudar o outro a ver o que pode ser feito diferente. É o papel 

do gerente aqui. E4 

 E4 

 

Na seleção, “se eu tenho um presidente resiliente, esse é o modelo. As pessoas hoje em dia 

precisam de modelos né. O grande problema do mundo é que a gente tem péssimos modelos hoje 

em dia né” desvela-se um aspecto relacionado à liderança pelo exemplo. Mas seria possível um 

exemplo de resiliência suscitar o comportamento resiliente de outros indivíduos? De que 

comportamentos especificamente trata a fala da entrevistada?  

As respostas ela fornece na seleção "E eu acho fundamental que o líder faça o papel porque, 

aí, isso vai descendo pras camadas até lá em baixo Por exemplo, a minha chefe, eu acho isso 

fantástico, ela fala que o papel dela é tirar obstáculos da minha frente; o meu papel é tirar 

obstáculos da frente da minha equipe. Então, eles que fazem. Então, eu acho que isso é... é 

resiliência, você ajudar o outro a ver o que pode ser feito diferente. É o papel do gerente aqui", 

que revela de forma denotativa uma concepção de resiliência organizacional atrelada à figura e 

papel do gestor: ajudar o outro a ver o que pode ser feito diferente. 

A personificação da resiliência na figura do gestor revela que a dimensão pessoal, nos 

planos mental e emocional, prepondera sobre aspectos técnicos, fórmulas e ferramentas e também  

corrobora a necessidade de compreendermos a organização como um ambiente holístico e não-

mecanicista.  

As pessoas que são capazes de manter sua produtividade, qualidade e competência, assim 

como o equilíbrio de sua saúde emocional, física e social, ao mesmo tempo em que vencem 

desafios e alcançam a maioria dos objetivos, sejam eles pessoais ou coletivos, acessam um 

conjunto de capacidades, que podem ser aprendidas ao longo da vida ou ser fruto de traços 

individuais, o que associa a resiliência à capacidade de aprender continuamente consigo mesmo, 

com os outros e com o contexto.  

Para Denhardt & Denhardt (2010), líderes e gestores em todas as organizações deveriam 

buscar o desenvolvimento da resiliência a qualquer tempo, não somente no enfrentamento de 

crises ou desastres internos ou externos. 
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Neste sentido, Krausz (1999) refere-se ao desenvolvimento, nas lideranças, das 

competências básicas ou duráveis que são um conjunto de capacidades, conhecimentos, aptidões 

e experiências, que proporcionam às pessoas suficiente estabilidade e equilíbrio internos para 

lidar com a instabilidade e a imprevisibilidade externa, o que nos remete ao fato de que a atuação 

gerencial se sustenta muito mais na capacidade de conviver com a ambigüidade e a incerteza. 

Mas seria somente a atuação gerencial que promove a resiliência organizacional? 

A resposta será buscada na categoria a seguir.  

 

5.2  Estrutura e Processos: um olhar sistêmico para a resiliência organizacional 

 

Diante da pergunta da pesquisadora: o que faz uma organização ser resiliente?, os 

posicionamentos mapeados nos discursos convergiram para: resiliência depende das pessoas na 

organização, o que ensejou a categoria anterior. Na persecução de mais respostas, a pergunta que 

ensejou o material para esta categoria foi: O que mais na organização também facilita a 

resiliência da organização? 

Para Denhardt & Denhardt (2010), a resiliência organizacional engloba tanto a resiliência 

dos indivíduos quanto a resiliência de um sistema, abordagem conceitual utilizada na ecologia 

que se refere a capacidade dos sistemas naturais de se recuperarem de stresses ambientais, de tal 

forma que a sustentabilidade do sistema não seja comprometida (HOLLING, 1973, 2001; 

WALKER et al. 2002, 2004; HORNE 1997) , sendo certo que, no que diz respeito a organização, 

a concepção de sistema é a de um sistema social, que é construído: organizações são socialmente 

construídas, com base em elementos tais como relações de poder, recursos, autoridade, regras e 

procedimentos (DENHARDT & DENHARDT, 2010 p.335). 

As respostas a pergunta da entrevistadora seguem consubstanciadas nos fragmentos 

escolhidos (33) e (34), que resumem quatro aspectos apontados nas falas em geral, como 

influenciadores da resiliência de uma organização. 

 
(33): Eu acho que assim, se a empresa tiver clareza nos seus objetivos, nos seus valores, 

nas suas metas, isso gera é... uma positividade em relação a encarar determinadas 

situações. Então assim, a gente sabe que tá acontecendo é/é essa/essa / esse conjunto 

missão, valores, e governança e regras claras dentro empresa vão favorecer ao 

surgimento de respostas melhores. Então assim, vamos colocar uma empresa que é super 
transparente, e que os seus funcionários realmente se sentem colaborando com a 

empresa, se sentem confortáveis em dar sugestões, em criar coisas novas, em contribuir 

independente do nível hierárquico que ela se encontre, se a empresa tiver uma estrutura 

assim arejada, é mais provável que ela consiga encontrar respostas à adversidade do que 
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uma empresa muito fechada, muito centralizadora onde dependa muito de humor de uma 

pessoa, por exemplo, o CEO, quem quer que seja, sei lá, de uma dúzia de pessoas, 

porque aí você vai tá é focando na resiliência dessas pessoas que tão lá em cima. Se você 

consegue distribuir nessas de voltar praquela coisa de que resiliência é... tem a ver com 

equilíbrio e tira pessoas do equilíbrio, então assim, é mais fácil cê tirar meia dúzia 

pessoas do equilíbrio que tirar cem né. Então assim, se uma empresa tiver uma estrutura 

mais arejada e mais distribuída, ela é mais provável que ela se adapte melhor.(E7) 

 

(34): - Processo. Eu acho que processo. É... Assim... eu trabalho em marketing, eu 

trabalho com criatividade, mas se você não tiver processo você tem caos . Então eu acho 

que processo é muito importante. (E4) 

 

 

Nos fragmentos (33) e (34) há quatro aspectos apontados como influenciadores da 

resiliência de uma organização, saber: 

 

i. Plano Estratégico e Governança: “se a empresa tiver clareza nos seus objetivos, nos seus 

valores, nas suas metas isso gera é... uma positividade em relação a encarar determinadas 

situações esse conjunto missão, valores. e governança e regras claras dentro empresa vão 

favorecer ao surgimento de respostas melhores.” 

Pesquisadores como Collins & Porras (1994) discutem questões relacionadas a como a 

estratégia influencia um resultado mais ou menos resiliente, especificamente como a clareza da 

visão, no planejamento estratégico pode ser determinante da sustentabilidade de um negócio. 

ii. Confiança: “...Então assim, vamos colocar uma empresa que é super transparente, e que 

os seus funcionários realmente se sentem colaborando com a empresa, se sentem 

confortáveis em dar sugestões, em criar coisas novas, em contribuir independente do nível 

hierárquico que ela se encontre.” 

iii. Estrutura flexível: “se a empresa tiver uma estrutura assim arejada, é mais provável que 

ela consiga encontrar respostas à adversidade do que uma empresa muito fechada, muito 

centralizadora onde dependa muito de humor de uma pessoa, por exemplo, o CEO, quem 

quer que seja... se uma empresa tiver uma estrutura mais arejada e mais distribuída, ela é 

mais provável que ela se adapte melhor” 

iv. Processos: “Processo. Eu acho que processo... se você não tiver processo você tem caos” 

 

As seleções lexicais destacadas são convergentes com alguns elementos apontados por 

Flach (1991), como facilitadores da resiliência: estruturas coerentes, mas flexíveis; um grupo de 

pessoas, que possibilite o contato humano acolhedor e positivo; sentido de comunidade; 
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comunicação aberta e receptividade a novas ideias; respeito, reconhecimento, aceitação; limites 

de comportamento definidos e realistas; garantia de privacidade; tolerância às mudanças e aos 

conflitos; busca de reconciliação; valores humanos construtivos; esperança e empatia. 

O alinhamento dos aspectos mapeados nas falas dos entrevistados: plano estratégico, 

governança, cultura organizacional caracterizada por baixa distância de poder, estrutura “arejada 

e distribuída” e processos, pode gerar as características que Denhardt & Denhardt (2010) 

apontam como aquelas sugeridas pela literatura sobre resiliência organizacional a saber  

(DENHARDT & DENHARDT, 2010, p.338): 

 

i) “Redundância ou excesso de capacidade: permite que a organização sobreviva, 

ainda que um componente falhe e permite a tolerância ao erro honesto; 

ii) Robustez: organizações ativas e vigorosas que promovem a saúde física e 

mental de seus empregados; 

iii) Flexibilidade: organizações que desejam e esperam experimentar novas 

abordagens ao invés de contar apenas com procedimentos operacionais  

padrão; 

iv) Credibilidade (reliabilility): infraestrutura sadia e funcional que proporciona o 

acesso a dados confiáveis e precisos e à gestão dos recursos; 

v) Confiança (trust) e respeito: aspectos da cultura organizacional e do estilo de 

gestão que impactam na forma de lidar com o erro honesto (não punir o erro 

honesto).” 

 

A literatura sobre sistemas sócio-ecológicos ressalta que, embora a resiliência seja uma 

propriedade emergente de sistemas adaptativos complexos e esteja ligada à sua capacidade de 

resposta (GUNDERSON & HOLLING 2002; GALLOPIN, 2006), “the resilience of a system 

needs to be considered in terms of the attributes that govern the sistemas dynamics” (WALKER 

et al., 2004, p1). 

Em matéria de sistemas sócio-ecológicos (socio-ecological systems - SES), existem três 

atributos: resiliência, adaptabilidade e transformabilidade.  

 

Resilience is the capacity of a system to absorb disturbance and reorganize while 

undergoing change so as to still retain essentially the same function, structure, identity, 
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and feedbacks... Adaptability is the capacity of actors in the system to influence 

resilience (in a SES, essentially to manage it)... Transformability is the capacity to create 

a fundamentally new system when ecological, economic, or social structures make the 

existing system untenable (WALKER et al., 2004, p1).  

 

A distinção entre a resiliência e capacidade de adaptação por um lado, e por outro 

transformabilidade, coloca resiliência e adaptabilidade dentro da dinâmica de um sistema em 

particular, e a transformabilidade no âmbito da capacidade de alterar a natureza de um sistema. 

(WALKER et al, 2004 ).  

Neste sentido, Lengnick-Hall & Beck (2005, 2009), sugerem que a capacidadede de uma 

empresa para o desenvolvimento de resiliência é derivada de um conjunto de capacidades 

específicas da organização, rotinas, práticas e processos pelos quais uma empresa orienta-se 

conceitualmente, age para mover-se para a frente, e criar um ambiente de diversidade e 

integração ajustável.  

Lengnick-Hall & Beck (2003, 2005) argumentam que a capacidade de resiliência é 

desenvolvida a partir de uma mistura única de capacidades cognitivas, comportamentais e 

contextuais no nível da organização, argumentando que essas capacidades e rotinas 

organizacionais, por sua vez, são derivados de uma combinação de nível de conhecimento 

individual (individual level knowledge), as competências (skills), habilidades (abilities) e outros 

atributos (KSAOs), que devem ser sistematicamente desenvolvidos e integrados através do 

sistema de gestão de recursos humanos de uma empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 IMPLICAÇÕES DO ESTUDO 

 

As percepções dos gestores da resiliência como um ciclo de causa – exposição a 

adversidade, e resultado – adaptação positiva – pode ser alicerçada em um conceito abrangente e 

multifacetado.  
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O estudo realizado revelou  que a resiliência é percebida como uma capacidade processual, 

dinâmica e ecossistêmica. Esta capacidade é acionada em resposta a eventos cuja qualificação 

como adversidade é dependente de  uma apreciação que varia de indivíduo para indivíduo. A 

forma como essa capacidade se manifesta determinará um resultado de adaptação positiva, que 

pode ser saudável ou não. O ciclo que vai do acionamento da capacidade, partir da exposição à 

adversidade, até a geração do resultado inclui:  propriedades cognitivas e comportamentais, 

traços de personalidade, conhecimento sistemático e não sistemático e interações sociais / 

ambientais e interpessoais. O processo de se adaptar, aprender e mudar, e se tornar mais resiliente 

pressupõe a recuperação do equilíbrio no enfrentamento da adversidade e do (eventual) stress 

causado por ela.   

Assim, as percepções dos gestores podem ser resumidas na seguinte proposta de definição: 

Resiliência é a capacidade processual, dinâmica e ecossistêmica, que é ativada por indivíduos e 

sistemas em face de adversidades, para a geração de uma resposta que permita a recuperação do 

equilíbrio e a  realização de uma adaptação saudável, mediante  o acionamento de elementos ou 

ativos nos planos subjetivo ou interno e objetivo ou externo, que poderão ser reforçados ou 

renovados durante o processo, garantindo a sustentabilidade do resultado resiliente e/ou a 

expansão da capacidade de resiliência. 

A distinção entre resiliência humana e resiliência organizacional é uma implicação 

importante para o campo da Administração, tanto para as empresas quanto para a Academia. 

A resilência das pessoas está fortemente implicada na resiliência organizacional: 

organizações resilientes precisam de pessoas resilientes, sobretudo em posições de liderança, 

conforme evidenciado nos resultados dessa pesquisa, contudo existem outros fatores que  

possibilitam a resiliência de organizações, sendo certo que todos são produtos da ação humana, 

notadamente da ação de decidir que é desempenhada pelas pessoas, principalmente gestores, no 

ambiente organizacional. 

Assim, a revelação que diz respeito a implicação da resiliência no processo decisório 

sinaliza um denominador comum diante do qual as pesquisas acadêmicas podem partir, 

viabilizando a  elaboração de proposições epistemológicas, metodológicas e praxiólogicas que 

ampliem, de forma realista, as possibilidades de acesso, por indivíduos e organizações,  de um 

repertório de respostas produtivas às  adversidades. 
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No que tange as discussões e as iniciativas das organizações em relação ao 

desenvolvimento da resiliência, as revelações deste estudo implicam, para as empresas, em 

aportar um maior esforço e concentrar o foco de suas iniciativas de desenvolvimento, tanto 

organizacional quanto de pessoas, no alinhamento de estrutura, processos e gestão de ativos 

intangíveis relacionados ao exercício da liderança, que resultem no delineamento de uma cultura 

organizacional favorável e compatível com um contexto viabilizador da resiliência 

organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSÃO E AGENDA DE PESQUISA 
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Afinal, o que os gestores entendem por resiliência? Este é o questionamento que pautou 

este estudo e para respondê-lo foi conduzido um estudo exploratório, baseado em pesquisa 

empírica, por meio de entrevista semi-estruturada, realizada durante os meses de janeiro a junho 

de 2015, com 17 gestores, com idades entre 29 e 67 anos, sendo 07 mulheres e 10 homens, todos 

com experiência em posições de gestão e destes, 05 com experiência também como 

empreendedores (01 mulher e 04 homens). 

As entrevistas foram gravadas e transcritas, juntamente com as anotações de campo, e após 

a transcrição teve início a fase de análise, em um processo que passou primeiro pelo 

sequenciamento dos temas, e depois pela aplicação de mapas dialógicos, que contaram com os 

temas/perguntas selecionados a priori para o roteiro da entrevista, assim como com os eixos 

temáticos que emergiram do sequenciamento inicial de cada entrevista. 

 A partir o primado da interdiscursividade, foi possível identificar na prática discursiva, 

figuras de linguagem, ethos do entrevistado, seleção lexical predominante, intertextualidade e 

temas de fundo, e relacioná-los aos elementos do corpus discursivo acadêmico, o que permitiu a 

constituição das categorias analíticas, nas quais uns conjuntos de posicionamentos se relacionam 

de forma concorrente, caracterizando configurações não homogêneas sobre: resiliência humana e 

resiliência organizacional, sobre as quais as conclusões abaixo explicitadas. 

Para os gestores, embora o conceito de resiliência humana a ainda seja influenciado pelos 

conceitos de elasticidade e invulnerabilidade, que informaram a construção do conceito de 

resiliência nos estudos iniciais no campo da Psicologia, ele é percebido como um processo de 

adaptação que pressupõe a recuperação e/ou o aprendizado, que gera a transformação das 

pessoas. Resiliência é um processo dinâmico cujo resultado é a adaptação bem sucedida e a 

transformação do indivíduo. 

Resolver problemas é uma representação social da resiliência que está a associada a um 

processo de enfrentamento. Este processo de enfrentamento resulta em adaptação, que pode focar 

em recuperação ou em aprendizado/transformabilidade. 

A adaptação como indicador da resiliência ou como o resultado de um processo resiliente  

de enfrentamento da adversidade suscita discussões sobre os limites do indivíduo para se adaptar, 

a partir da  noção de positivo qualificando a adaptação entendida como resiliente. As discussões 

sobre adaptação positiva reveladas a partir dos entendimentos dos gestores apontam para os 

limites a que a manifestação de comportamentos sociais conformes está sujeita. 
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Assim, a resolução de problemas que termina em uma adaptação positiva pode também não 

ser construtiva. Adaptar-se pode gerar resultados destrutivos para os indivíduos. 

Traços de personalidade são considerados elementos ou componentes que são ativados no 

processo da resiliência. 

Outra representação da resiliência tem a racionalidade como símbolo. A percepção do 

atributo da racionalidade (WEBER, 204; MANHEIM, 1986) sobre o emocional consubstanciou-

se como uma representação da resiliência, no exercício de papéis sociais relacionados ou situados 

no ambiente de trabalho. 

As revelações do estudo evidenciaram que “ser racional” pode desencadear um processo de 

controle emocional diante de situações que requerem tolerância às frustrações e controle de 

impulsividade de ações, gestos e palavras precipitados; ou pode desencadear aplicações práticas, 

formais ou substantivas da racionalidade (WEBER, 2004; MANHEIM, 1986), diante dos 

eventos, influenciando inclusive as avaliações subjetivas que informam se o evento é considerado 

ou não uma adversidade. 

O controle emocional, como uma capacidade que é acionada para um resultado resiliente 

em face de adversidades, foi associado pelos gestores entrevistados ao ambiente de trabalho, em 

oposição às narrativas que expunham situações de prevalência de estados emocionais intensos 

e/ou descontrolados, tanto na seara profissional como na seara pessoal. 

No que tange a resiliência organizacional, convergente com o referencial teórico, a 

percepção dos gestores parte de uma premissa que trata a  organização como um sistema social, 

que é construído: organizações são socialmente construídas, com base em elementos tais como 

relações de poder, recursos, autoridade, regras e procedimentos (DENHARDT & DENHARDT, 

2010 p. 335).  

A pesquisa revelou que a resiliência organizacional é personificada na resiliência dos 

indivíduos, especificamente, na dos gestores cujos comportamentos, individuais e coletivos, 

contribuem ou impedem a resiliência organizacional, com destaque para o processo decisório. 

O estudo revelou que, na percepção dos gestores entrevistados, a resiliência influencia o 

processo de tomada de decisão, tanto por sua presença como por sua ausência. Dito de outra 

forma, gestores resilientes tomam decisões avaliadas de forma positiva pelos entrevistados e a 

falta de resiliência ou a demonstração de baixa resiliência enseja a tomada de decisões avaliadas 

como prejudiciais para a empresa e para os indivíduos no contexto organizacional. 
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 Entretanto, a resiliência organizacional sob a perspectiva da resiliência de um sistema, que 

conta com a resposta adaptativa dos indivíduos diante de adversidades, não contemplou apenas as 

capacidades individuais. Aspectos relacionados às capacidades do sistema que abrigam o 

conceito de resiliência organizacional foram desvelados no estudo, tais como: estrutura, 

processos, plano estratégico e governança e ativos intangíveis relacionados ao exercício da 

liderança, especificamente confiança e transparência. 

Em função das conclusões apresentadas a respeito das percepções dos gestores sobre 

resiliência humana e resiliência organizacional, e considerando também colococações já 

explicitadas no item Implicações do Estudo, sugerimos, como agenda de pesquisa: 

 

1) Sobre o impacto da resiliência no processo decisório: 

 

A revelação concernente à implicação da resiliência no processo decisório sinaliza um 

denominador comum diante do qual as pesquisas acadêmicas podem partir, viabilizando a  

elaboração de proposições metodológicas, epistemológicas e praxiólogicas que ampliem, de 

forma realista, as possibilidades de acesso, por indivíduos e organizações,  de um repertório de 

respostas produtivas às  adversidades. 

Elaborações metodológicas, epistemológicas e praxiológicas podem ser facilitadas  diante 

do estudo fenomenológico do impacto da resiliência dos indivíduos no  processo decisório, 

partindo-se dos elementos implicados nas representações da resiliência identificadas  neste 

estudo. 

As revelações referentes  i) a dicotomia racionalidade (WEBER 2004; MANHEIM, 1986) 

versus estados emocionais, como representação da resiliência, e ii) a  responsabilização 

(traduzida nos resultados da pesquisa como “não fazer papel de vítima”), e ao otimismo, como 

fatores de resiliência,  possibilitaram a abordagem, neste estudo, de um conceito importante  para 

o desenvolvimento de resiliência no ambiente organizacional e que pode fundamentar teórica e 

metodologicamente estudos sobre o impacto da resiliência no processo decisório: o estilo 

explanatório (PETERSON & SELIGMAN, 1984)  

Assim, propomos, por meio de um estudo bibliográfico e exploratório, uma pesquisa para 

identificar as relações entre a resiliência e a tomada de decisão de gestores sob condições de 

adversidade, que permita também conhecer aspectos relacionados ao estilo explanatório e sua 
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influência no controle emocional, diante de situações adversas e sob stress, o que pode maximizar 

as possibilidades de:  i) ampliação do repertório de gestores de  possíveis respostas à 

adversidades, e ii) de produzir decisões (e implementá-las de forma eficaz), que gerem impacto 

positivo no desempenho da organização, especialmente no que diz respeito a resposta ao 

ambiente competitivo.  

O estudo proposto teria como foco investigar: Qual é a qualidade da decisão realizada sob 

condições de adversidade em uma organização? Ela é sustentável? Seria esta decisão tomada de 

modo adequado por qualquer gestor?  Há comportamentos ou qualidades específicas que tornam 

a tomada de decisão sob adversidade mais eficaz? 

 

2) Sobre o alinhamento de estrutura, processos e ativos intangíveis relacionados ao exercício 

da liderança, que delineiam uma cultura organizacional favorável e compatível com um contexto 

viabilizador da resiliência organizacional. 

No que tange as discussões e as iniciativas das organizações em relação ao 

desenvolvimento da resiliência, as revelações deste estudo implicam em um maior foco no 

alinhamento de estrutura, processos e ativos intangíveis relacionados ao exercício da liderança, 

que delineiam uma cultura organizacional favorável e compatível com um contexto viabilizador 

da resiliência organizacional. A capacidadede de uma empresa para o desenvolvimento de 

resiliência é derivada de um conjunto de capacidades específicas da organização, rotinas, práticas 

e processos pelos quais uma empresa orienta-se conceitualmente, age para mover-se para a frente, 

e criar um ambiente de diversidade e integração ajustável (LENGNICK-HALL & BECK, 2003, 

2005). 

Assim, com base nas colocações de Lengnick-Hall & Beck (2003, 2005, 2009), que 

argumentam que a capacidade de resiliência é desenvolvida a partir de uma mistura única de 

capacidades cognitivas, comportamentais e contextuais no nível da organização, argumentando 

que essas capacidades e rotinas organizacionais, por sua vez, são derivados de uma combinação 

de nível de conhecimento individual (individual level knowledge), as competências (skills), 

habilidades (abilities) e outros atributos (KSAOs), que devem ser sistematicamente 

desenvolvidos e integrados através do sistema de gestão de recursos humanos de uma empresa, 

propomos uma investigação sobre quais são as características de um sistema de gestão de pessoas 
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que ensejarão o desenvolvimento da resiliência organizacional? Que desenho deve ter este 

Sistema de Gestão de Pessoas? 
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