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RESUMO 

 

Resiliência é um termo relativamente novo no campo da psicologia e nos debates acadêmicos 

e que tem suscitado muito interesse por parte dos pesquisadores, em especial os do campo da 

Psicologia da Saúde, pois se trata de um conceito que carrega grande potencial em termos de 

prevenção de doenças e promoção da saúde, seja focado no plano social, comunitário ou 

individual. Em resumo, resiliência consiste na capacidade dos seres humanos de superarem as 

adversidades da vida e, além disso, saírem fortalecidos após uma situação problema. Estudos 

têm mostrado que pessoas consideradas resilientes possuem atributos pessoais que as ajudam 

a obter êxito diante das adversidades. No entanto, as medidas do construto não representam 

essa abrangência. Por isso, o objetivo deste estudo foi construir e validar uma escala que 

avalie as características pessoais mais referenciadas na literatura. No total, foram identificados 

15 atributos pessoais da resiliência mencionados por mais de cinco autores. Com base neles 

foi construída a Escala dos Pilares da Resiliência (EPR) com 150 itens. Participaram da coleta 

de dados 833 estudantes e trabalhadores do Estado de São Paulo e Santa Catarina, com idade 

média de 30,70 (DP= 10,58), sendo a maioria do gênero feminino (70,5%) e solteiros(as) 

(59,8%) com escolaridade de ensino fundamental até pós-graduação. Por meio de um 

questionário coletaram-se dados sociodemográficos dos participantes. Foram calculadas 

estatísticas descritivas, análise fatorial, correlação item-total e alfa de Cronbach. Os 

resultados revelaram um modelo de 11 fatores que reuniram 90 itens com boas cargas 

fatoriais. As correlações item-total tiveram valores considerados satisfatórios e os fatores 

apresentaram bons índices de precisão. A EPR reuniu o maior número de atributos pessoais da 

resiliência dentre os instrumentos encontrados na revisão deste trabalho. A escala pode ser 

utilizada em novos estudos e será normatizada em futuro próximo. 

 

Palavras-chave: Resiliência. Atributos pessoais. Escala. Validade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Resilience is a relatively new term in the field of psychology and in academic debates that has 

raised a lot of curiosity on the part of researchers, especially those in the field of Health 

Psychology, as it is a concept that carries great potential in terms of prevention and health 

promotion, is focused on social, community or individual level. In short, resilience is the 

ability of humans to overcome the adversities of life and, moreover, leave strengthened after a 

problem situation. Studies have shown that people considered resilient have personal 

attributes that help them succeed in face of adversity. However, the measures of construct do 

not represent this scope. Therefore, the objective of this study was to build and validate a 

scale which evaluate personal characteristics more referenced in literature. In total, 15 have 

been identified personal resilience attributes mentioned by more than five authors. Based on 

them was built the scale of the pillars of Resiliency (EPR) with 150 items. Participated in the 

data collection 833 students and workers in the State of São Paulo and Santa Catarina, with an 

average age of 30.70 (DP 10.58), mostly female (70.5) and singles (59.8) with elementary 

education up to graduate. By means of a questionnaire collected demographic data from 

participants. Descriptive statistics were calculated, factor analysis, item-total correlations and 

Cronbach's alpha. The results revealed a model of 11 factors that brought together 90 items 

with good loads factorials. The item-total correlations were considered satisfactory values and 

factors showed good levels of accuracy. A positive aspect of this study was that the EPR has 

gathered the largest number of personal attributes of resilience among the instruments found 

in the review of this work. The scale can be used on new studies and will be normalized in the 

near future. 

 

Keywords: Resilience. Personal attributes. Scale. Validity. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Resiliência é um termo relativamente novo no campo da Psicologia e nos debates 

acadêmicos. Contudo, tem suscitado muita curiosidade por parte dos pesquisadores, em 

especial os do campo da Psicologia da Saúde, pois se trata de um conceito que carrega grande 

potencial em termos de prevenção e promoção da saúde, seja focado no plano social, 

comunitário ou individual. Em resumo, resiliência consiste na capacidade dos seres humanos 

de superar as adversidades da vida e, além disso, saírem fortalecidos após uma situação-

problema (MELILLO, 2008). Haja vista o exposto, surgiu o interesse em aprofundar o 

conhecimento na área e, além disso, criar uma medida capaz de identificar as características 

individuais que possibilitam às pessoas superar e prosperar diante das adversidades do dia a 

dia ou até mesmo após algum desastre vivenciado. 

Em um trabalho apresentado em 1997, no Seminário Internacional sobre Aplicação do 

Conceito de Resiliência em Projetos Sociais, na Universidade de Lanús, Ojeda
1
 falou sobre 

seu trabalho com crianças e adolescentes e apresentou as características pessoais e 

comportamentais de sujeitos que ultrapassaram situações adversas e os chamou de “Pilares da 

Resiliência” (MELILLO; ESTAMATTI; CUESTAS, 2005). Segundo os autores, as 

qualidades psicológicas ou forças internas das pessoas são os pilares que dão sustentação para 

que tais sujeitos superem os obstáculos, saiam fortalecidos após o término do conflito e, além 

de tudo, sem prejuízos psicológicos. Essa dinâmica foi considerada por Grotberg (2005) um 

processo composto por fatores de resiliência, comportamentos resilientes e resultados 

resilientes. 

Grotberg (2005, p. 15) detalha algumas de suas descobertas, dentre as quais serão 

citadas as quatro que mais chamaram a atenção para o presente trabalho: 1) “A resiliência está 

ligada ao desenvolvimento e ao crescimento humano”; 2) “O nível socioeconômico e a 

resiliência não estão relacionados”; 3) “A resiliência pode ser medida”; 4) “Prevenção e 

promoção são alguns conceitos relacionados à resiliência”. 

A primeira descoberta de Grotberg (2005) refere-se ao desenvolvimento humano. A 

autora salienta que, uma vez identificada a necessidade humana em cada etapa do 

desenvolvimento, é possível criar estratégias de promoção da resiliência naquele ciclo da 

vida. Referente à segunda, a qual diz que o nível socioeconômico não interfere na resiliência, 

                                            
1
 Dr. Elbio Nestor Suárez Ojeda é diretor do Centro Internacional de Estudos de Resiliência da Argentina 

(CIER). 
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pode-se dizer que é um dos aspectos que torna o fenômeno interessante de ser estudado. Isso 

explica o que comumente pode ser observado: pessoas que vivem em condições miseráveis, 

que crescem e se desenvolvem em regiões periféricas e que, ainda assim, tornam-se pessoas 

fortes e saudáveis psicologicamente. A terceira descoberta foi a que motivou o início do 

presente trabalho. Grotberg (2005) disse que, em razão do surgimento repentino dos estudos 

sobre resiliência, a falta de instrumentos de medida nessa área causava muitas críticas ao 

conceito, contudo, pesquisas recentes que usaram técnicas de mensuração demonstraram o 

quanto ela é efetiva para promover a qualidade de vida, uma vez que, dessa forma, torna-se 

possível identificar os níveis de resiliência de uma pessoa. E aqui entra a última descoberta da 

autora, que diz respeito à importância de se criar um modelo de promoção da resiliência, 

atrelada à prevenção das adversidades e dos impactos causados por esses eventos negativos. 

As descobertas de Grotberg (2005) mostraram a importância de se investigar o 

construto, pois evidenciaram que este é um campo em que as descobertas científicas podem 

ser colocadas em prática a favor da promoção da resiliência tanto no campo individual como 

no comunitário ou social. Considera-se, ainda, que a investigação dos “Pilares da resiliência” 

seja o ponto de partida em um processo de diagnóstico pessoal, pois a partir daí podem ser 

trabalhados os pontos fortes e os fracos de cada indivíduo, a fim de prepará-lo para o 

enfrentamento e superação das adversidades. 

Além dos atributos pessoais, a revisão do conceito realizada para a composição deste 

trabalho mostrou que há grande quantidade de enfoques metodológicos, conceitos e modelos 

teóricos que explicam parte ou o construto como um todo.  

Percebeu-se um avanço na área de avaliação da resiliência em meados dos anos 2000, 

pois foi nessa época que pareceu se consolidar a construção de medidas para este fim. No 

entanto, cada qual parte de um modelo teórico diferente, não havendo um consenso entre os 

pesquisadores sobre quais características compõem a resiliência. A única concordância 

observada entre os estudiosos da área diz respeito ao fato de eles acreditarem, com base em 

seus estudos científicos, que o construto é composto por características internas (psíquicas) e 

externas (sociais), como afirmou Grotberg (1995) em seu modelo teórico. Ainda assim, a 

autora não avançou no sentido de delimitar quais são as características internas e externas que 

possibilitam atitudes resilientes diante das adversidades. 

Na seção que trata dos modelos teóricos da resiliência, é possível conhecer um pouco 

sobre cada um deles. Alguns autores (GROTBERG, 1995; BRONFENBRENNER, 1996; 

KUMPFER, 1999) falaram sobre a dinâmica da resiliência e quais fatores estão envolvidos, 

como, por exemplo, aspectos familiares, sociais, ambientais etc., e o comportamento 
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resultante da interação entre eles. Outros (WOLIN, S. J.; WOLIN, S. 1993; TAGLE V, 1996; 

OJEDA, 1997; RICHARDSON, 2002; GUAJARDO, 2005; MELILLO, 2008), por sua vez, 

propuseram modelos que são compostos por características das pessoas resilientes, tais como 

autoestima, humor, criatividade, empatia, capacidade de se relacionar, dentre outros. Mas, 

assim como acontece com os instrumentos de mensuração da resiliência, no que tange aos 

modelos também não há um consenso entre os autores sobre a definição do construto.  

Diante do exposto, o presente estudo é justificado, uma vez que contribuirá com a 

construção de um instrumento para avaliar os atributos pessoais da resiliência, ou seja, quais 

são as características psíquicas que tornam as pessoas capazes de enfrentar com sucesso as 

adversidades e que lhes proporcionam condutas flexíveis diante das atribulações da vida. O 

instrumento será denominado “Escala dos pilares da resiliência- EPR”. Por que pilares? A 

palavra pilar significa, de acordo com o dicionário online Aulete (s./d.), “1. Coluna que tem 

função de sustentação em uma construção; 2. Apoio, esteio, suporte. Exemplo: um pilar da 

moralidade e da ética”, dessa forma, sendo o propósito deste estudo defender que as 

características internas das pessoas servem de suporte e apoio para que tenham condutas 

resilientes perante as adversidades, a nomenclatura do instrumento atrelada a seus objetivos é 

justificada. 

Consideram-se os processos de intervenção psicossocial, muito realizados no campo 

da Psicologia da Saúde, muito importantes, e para que sejam realizados com sucesso é 

necessário unir os elos (internos e externos), ou seja, entender o papel da família, sociedade e 

também as forças internas de cada pessoa, os atributos que colaboram para o enfrentamento 

eficiente dos problemas vivenciados. Dessa forma, a construção e validação dessa escala 

possibilitará aos futuros pesquisadores terem um instrumento que reunirá os principais 

atributos pessoais da resiliência, o que facilitará o andamento das pesquisas com esse enfoque.  

Acredita-se também que, com essa escala em mãos, os profissionais preocupados com 

a saúde em geral, seja no campo individual, familiar, escolar ou qualquer setor da 

comunidade, terão um instrumento capaz de mostrar os pontos fortes e os fracos de cada 

pessoa e, assim, ter indícios de como uma pessoa poderá enfrentar uma situação de 

adversidade.  
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1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

Para a construção da parte teórica deste trabalho, foi realizada uma busca às bases de 

dados bibliográficos, como Scientific Eletronic Library Online (SciELO), bases da American 

Psychological Association (APA), Biblioteca Virtual de Psicologia (BVS – Psi) e Google 

Acadêmico. Foi realizado, ainda, um levantamento de livros citados nos artigos científicos. 

Buscaram-se publicações indexadas de pesquisas científicas brasileiras e internacionais sobre 

o tema de interesse deste estudo, com foco nas palavras-chave resiliência (resiliência, 

resilience, resiliency e resilient). Cabe destacar, conforme esclarecimento de Brandão, 

Mahfoud e Gianordoli-Nascimento (2011), que as palavras resilience/resiliency são de origem 

inglesa e significam “elasticidade” ou “poder de recuperação”; resilient, também de origem 

inglesa, corresponde ao adjetivo “resiliente” em Português; e resiliência é a tradução de 

resilience/resiliency. 

Com o avanço do levantamento bibliográfico, percebeu-se que não se falava em 

resiliência sem mencionar a Psicologia Positiva, pois o termo ganhou forças com esse 

movimento. Por isso, a seção 2.1 trará uma breve introdução referente à Psicologia Positiva, 

apenas para situar o leitor quanto a esse campo de estudo. 

Outro ponto observado foi a respeito de como a resiliência foi tomando espaço no 

campo da Psicologia desde sua origem, por isso, a seção 2.2 apresentará as origens e 

significado do termo, assim como seu desenvolvimento. 

A leitura sobre o desenvolvimento da resiliência no campo da Psicologia suscitou 

algumas dúvidas e incertezas quanto à adequação do conceito. Percebeu-se que não há um 

consenso entre os pesquisadores e que existem vários pontos de vista em relação ao conceito 

no campo teórico. Dessa forma, a seção 2.2.1 mostrará os conceitos teóricos propostos por 

alguns investigadores e estudos que contribuíram para sua evolução do construto. É 

interessante frisar que, embora existam algumas definições que são mais aceitas pela 

comunidade científica da área, ainda não existe um consenso conceitual. 

Por ser um tema muito abrangente e que envolve diversos focos de estudo, a presente 

pesquisa volta-se na investigação das características pessoais da resiliência. Para tanto, a 

seção 2.2.2 destina-se a reunir relatos de pesquisas com tal enfoque, ou seja, estudos que 

confirmaram que existem forças internas que permitem a conduta resiliente diante das 

adversidades. 
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Além dos relatos em pesquisas empíricas, há pesquisadores que propuseram modelos 

teóricos de resiliência e que, independentemente do ponto de vista de suas teorias, explicaram 

o fenômeno, contribuindo com sua evolução. A seção 2.2.3 apresenta algum desses modelos. 

Para completar a revisão sobre resiliência, a seção 2.2.4 relaciona alguns dos 

instrumentos de medida que já foram criados para avaliar o construto. 

Finalmente, como o propósito deste trabalho é construir um instrumento para medir a 

resiliência, na seção 2.3 serão apresentados brevemente alguns fundamentos da Psicometria; a 

seção 2.3.1 versa sobre a construção de escalas, e a seção 2.3.2 apresenta alguns 

procedimentos para obtenção da validade e da fidedignidade e para fazer análise de análise de 

itens de um instrumento psicológico. 

Deste ponto em diante, são apresentados os objetivos e, divididos em duas fases, o 

método, procedimentos e resultados. Na seção seguinte, os resultados são discutidos, em 

confronto com a literatura. Por fim, são apresentadas as considerações finais, as contribuições 

e limitações da pesquisa, bem como sugestões para futuros estudos. 
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1.1 INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA POSITIVA 

 

 

Martin Seligman, hoje ex-presidente da American Psycological Association, foi quem 

marcou o início do movimento da Psicologia Positiva, quando em 1998, ainda na condição de 

presidente, publicou um artigo enfatizando a necessidade de compreensão e investigação dos 

aspectos virtuosos da personalidade humana (PRADA, 2005; YUNES, 2003). Em seu artigo, 

Seligman (1998) explica que, após a Segunda Guerra Mundial, o rumo da ciência psicológica 

sofreu grandes mudanças em relação ao seu foco de estudo e tratamento. Antes da Segunda 

Guerra, a Psicologia tinha a missão de curar as doenças mentais, tornar a vida das pessoas 

mais satisfatórias e identificar e cultivar talentos superiores. Após esse período, mais 

especificamente em 1946 e 1947, com a criação da Administração para Veteranos de Guerra 

(Veterans Administration) nos Estados Unidos e do Instituto Nacional de Saúde Mental 

(National Institute of Mental Health), as pesquisas sobre doenças mentais passaram a contar 

com financiamento desses institutos, o que incentivou os psicólogos acadêmicos da época a 

tomarem conhecimento sobre os tratamentos e transtornos mentais que até então não eram 

tratáveis. 

Com a busca pelos aspectos patológicos da mente humana, como as neuroses, 

psicoses, distúrbios de personalidade, traumas etc., as duas missões da Psicologia que eram 

voltadas a melhorar a vida das pessoas e estimular os “superdotados” foram deixadas de lado, 

a ciência psicológica passou a enxergar os seres humanos como vítimas passivas dos 

transtornos mentais e os psicólogos ficaram limitados a somente tratar dos problemas 

advindos dos transtornos, ficando de lado a busca por promoção do que o ser humano tem de 

melhor, de positivo. Surgiu, então, a necessidade de compreensão dos aspectos positivos da 

personalidade das pessoas, como, por exemplo, otimismo, satisfação, alegria, autoconfiança, 

esperança, humor, ou seja, tudo aquilo que proporciona uma boa qualidade de vida e bem-

estar (SELIGMAN, 2004).  

Em 1948, começou a se estabelecer uma preocupação em criar um modelo de saúde o 

qual buscasse a compreensão dos aspectos positivos do ser humano. Naquele mesmo ano a 

Organização Mundial da Saúde definiu esse modelo como “um estado completo de bem-estar 

físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidade”, mudando o enfoque para 

salientar a saúde positiva, fazendo que se pensasse em buscar um modelo psicológico que não 

fosse tão restrito às patologias, e, sim, focado na busca da felicidade (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION , 1948, p. 1). 
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De acordo com Yunes (2003), em 2001 o termo Psicologia Positiva ganha forças, 

quando na edição especial do periódico American Psychologist foi definido por Sheldon e 

King (2001, p. 216) como uma “tentativa de levar os psicólogos contemporâneos a adotarem 

uma visão mais aberta e apreciativa dos potenciais, das motivações e das capacidades 

humanas”. Prada (2005) e Yunes (2003) enfatizam as contribuições de Martin Seligman, as 

quais apontam que a Psicologia ficou centrada ao modelo médico, principalmente depois da 

Segunda Guerra Mundial, e afirmam ter sido um equívoco pensar que a ausência de 

enfermidade é condição suficiente para o bom funcionamento psíquico. 

A partir de meados dos anos 1950, a ciência psicológica direciona-se para um novo 

rumo, buscando compreender tanto os aspectos positivos (ex.: felicidade, esperança, 

otimismo) como os patológicos (ex.: ansiedade, angústia e depressão), sendo que ambos 

exigem esforço e seriedade para que se compreenda a dinâmica do psiquismo humano 

(YUNES, 2003). 

Snyder e Lopez (2009) também enfatizam a importância de não se limitar a somente 

um lado da experiência humana, positivo ou negativo, pois essa atitude seria no mínimo 

improdutiva. Os autores deixam claro que a Psicologia Positiva busca promover uma visão 

equilibrada e mais completa do funcionamento humano e que os dois tipos de cientistas – 

aqueles que estudam o comportamento patológico e aqueles que promovem o pensamento 

positivo – contribuem para o avanço da ciência e possuem igual importância. Tampouco 

criticaram os métodos de tratamento dos psicólogos centrados nas patologias, pelo contrário, 

assumem a importância que o desenvolvimento de diagnósticos e abordagens para 

esquizofrenia, depressão, alcoolismo, dentre outras psicopatologias, tiveram para a cura 

dessas enfermidades. 

A psicologia positiva, de acordo com Snyder e Lopez, bem como sua prática e 

pesquisa, tem como objetivo identificar e compreender as qualidades das pessoas e auxiliar no 

desenvolvimento de suas virtudes a fim de potencializar a felicidade humana, resultando em 

vidas mais produtivas e satisfatórias. No entanto, os autores ressaltam que o estudo das 

potencialidades humanas não representa a parte mais importante da Psicologia. Uma 

abordagem completa deve abranger o estudo dos defeitos e das qualidades, as fontes 

desencadeantes de patologias e os recursos presentes no ambiente e no psiquismo. 

Embora o estudo e a prática da Psicologia Positiva ainda não tenham sido 

completamente explorados, Snyder e Lopez vislumbram um futuro no qual será possível 

compreender o todo do ser humano, ou seja, suas fraquezas e potencialidades, e então a 
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totalidade será compreendida de forma equilibrada, possibilitando melhores e mais eficazes 

intervenções. 

Ainda se referindo aos relatos de Snyder e Lopez, em muitos congressos, encontros, 

palestras, o lado positivo do funcionamento humano era, por vezes, negligenciado. Os autores 

comentam que, certa vez, o psicólogo alemão Paul B. Baltes, em meio a uma palestra que 

ministrara sobre a sabedoria, teve a oportunidade de relembrar a um grupo de psicólogos de 

formação social, de personalidade e clínica, uma área da Psicologia que mantinha um 

compromisso com a adaptação e com o funcionamento positivo, que era a Psicologia do 

Desenvolvimento. Esse ramo da Psicologia se dirigia ao que estava funcionando de forma 

sadia em cada indivíduo durante o transcurso da vida, além de estudar a boa adaptação do 

indivíduo na infância, no desenvolvimento positivo na juventude, no viver bem como adulto e 

no envelhecimento bem-sucedido.  

Com o foco voltado às qualidades das pessoas e no que elas dispunham que permitiam 

o enfrentamento das adversidades, o momento pós-guerra foi ideal para identificar as pessoas 

que conseguiam manter o equilíbrio apesar de todo o caos vivido nos anos de batalha, bem 

como para estudar suas potencialidades. No artigo intitulado Positive Psychology: an 

introduction, Seligman e Csikszentmihalyi (2000) descreveram o quadro, até então atual da 

ciência da Psicologia Positiva, e previram para o próximo século que esta poderia preencher 

algumas lacunas do conhecimento, a fim de constituir uma ciência e profissão capazes de 

entender e construir os fatores que permitam pessoas, comunidades e sociedades a 

florescerem. No início do trabalho, os autores se preocuparam em refletir, principalmente, 

sobre como algumas pessoas mantinham equilíbrio apesar do caos vivido no período das 

guerras, sendo este o momento em que o interesse sobre como tais indivíduos enfrentavam as 

situações difíceis deram início e pesquisas com tal enfoque começaram a surgir, originando-se 

então a construção do construto sobre resiliência. 

Atualmente no Brasil, é possível observar muito sofrimento relacionado à pobreza e à 

desigualdade social, o que se revela uma situação significante de adversidade, sendo esta uma 

realidade que pode gerar muito sofrimento psíquico e até mesmo reduzir o indivíduo a um 

organismo sem esperanças, sem projeto de vida e sem vontade de continuar na luta pela 

sobrevivência. No entanto, assim como observado no período das guerras, existem pessoas 

que, naturalmente, lutam para superar as dificuldades e que se fortalecem à medida que 

superam cada obstáculo vivenciado. São condutas resilientes que podem ser observadas 

diariamente, nas famílias, escolas, abrigos, hospitais, asilos, dentre outros setores da 
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comunidade ou ambientes. As próximas seções esclarecerão de forma sistemática sobre esse 

construto em desenvolvimento chamado de resiliência.  

 

1.2 RESILIÊNCIA 

 

 

1.2.1 Origem e significado 

 

 

O termo resiliência provém da Física e Engenharia, quando, em 1807, um dos 

precursores no assunto, o cientista inglês Thomas Young, introduz pela primeira vez a noção 

de módulo de elasticidade, buscando a relação entre a força que é aplicada em um corpo e a 

deformação que essa força produz (TIMOSHENKO, 1983). Grunspun (2006) afirma ser uma 

força de resistência e de recuperação, dando o exemplo de um corpo submetido a forças de 

distensão até seu limite elástico máximo e a capacidade deste de retornar ao seu estado 

original, sem deformações em sua estrutura depois que as forças passam.  

Silva Jr. (1972) definiu resiliência de um material quando este absorve um grau de 

energia máxima de deformação sem sofrer alterações permanentes. Com esses construtos, a 

resiliência de materiais passou a ser medida em laboratórios, e foi observado que cada tipo de 

material apresentava módulos diferentes de resiliência, o que exigia muita cautela na análise 

dos dados das experiências. 

De acordo com a origem etimológica, a palavra vem do latim resilio (re+salio), que 

significa “ser elástico”, “saltar para trás”, “voltar”, “recuar”, “encolher-se” (TAVARES, 

2001; PINHEIRO, 2004). Tavares (2001) exemplifica com a ideia de um material flexível 

capaz de autorregular-se e autorrecuperar-se e voltar à sua forma original após sofrer uma 

pressão externa. Como exemplo, pode-se citar um fenômeno da natureza: um galho de bambu. 

Quando exposto à força do vento, se enverga e, depois de interrompida a força externa, o 

galho volta à sua posição inicial sem deformações permanentes em sua estrutura. Dessa 

forma, se explica o fato de o termo ser comumente utilizado na Física e Engenharia em 

referência à resistência de materiais (YUNES; SZYMANSKI, 2001). 

Existe uma diferença cultural no significado da palavra resiliência nas línguas 

portuguesa e inglesa. Dois dicionários da língua portuguesa e um da língua inglesa foram 

consultados, e as definições seão apresentadas a seguir: 
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Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (HOUAISS, 2009):  

“1 Fís. Propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após 

terem sido submetidos a uma deformação elástica. 2. Fig. capacidade de se recobrar 

facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças.” 

Dicionário Novo Aurélio (FERREIRA, 2009):  

“1 Fís. Propriedade pela qual a energia armazenada em um corpo deformado é 

devolvida quando cessa a tensão causadora duma deformação elástica. 2 Fig. Resistência ao 

choque.” 

Dictionary of Contemporary English (LONGMAN, 1995):  

“Habilidade de voltar rapidamente para o seu usual estado de saúde ou de espírito 

depois de passar por doenças, dificuldades etc.: resiliência de caráter”;  

“Habilidade de uma substância retornar à sua forma original quando a pressão é 

removida: flexibilidade.” 

Com a definição dos dicionários, percebe-se claramente que no Brasil o conceito é 

usado somente em referência aos materiais; no que tange a pessoas, a definição ainda fica um 

pouco vaga. Já no dicionário de língua inglesa existe a definição no sentido da física, sendo 

parecido com o de português, e a definição no sentido do fenômeno humano é bem clara, o 

que mostra maior familiaridade no assunto. 

Os estudos, pesquisas e projetos sobre a aplicação da resiliência têm crescido de forma 

muito grande desde meados dos anos 1970 (SILVA et al., 2005). As disciplinas interessadas 

no assunto têm se expandido substancialmente, tornando a resiliência um tema 

transdisciplinar que abrange diversas áreas do conhecimento, tais como Psicologia, 

Antropologia, Sociologia, Economia, Direito, dentre outras (Ojeda, 2008). A fim de esclarecer 

o enfoque dado à resiliência nas diferentes áreas do conhecimento, serão apresentadas 

algumas delas: 

Medicina: o conceito de resiliência é utilizado com o objetivo de descrever a 

capacidade de um indivíduo resistir a tratamentos desgastantes, doenças, infecções, com ajuda 

de medicamentos ou com sua própria vontade de sobreviver e vencer os eventos estressantes 

causado pela doença, às adversidades e às consequências decorrentes da mesma (TAVARES, 

2001). 

Ojeda (2008) apresentou definições das seguintes áreas: 

Antropologia: reúne as tradições ancestrais das comunidades e preserva a identidade 

indígena como um suporte para o indivíduo e para a comunidade. 
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Sociologia: assume as estruturas e funções sociais como elementos auxiliares ou 

restritivos de resiliência comunitária. 

Saúde: todos os agentes são preditores da capacidade resiliente; o conceito tem estado 

presente na gênese da promoção da saúde. 

Economia: é visto como uma estratégia contra a pobreza e um caminho na busca de 

melhor qualidade de vida. 

Trabalho Social: é uma ferramenta para abordar os setores mais desprotegidos e 

fortalecer suas capacidades de superação. 

Direito: associa-se aos organismos e as legislações que velam pelos direitos humanos. 

Ojeda (2008) concluiu que múltiplos saberes se associam e compartilham a geração do 

conhecimento sobre resiliência e se fecundam em sua aplicação prática. Ou seja, ao pensar na 

importância da transdisciplinaridade na construção do conhecimento, no desenvolvimento de 

projetos e na prática dos mesmos, é possível perceber que o construto está cada vez mais 

inserido no contexto de diferentes disciplinas, o que mostra um avanço positivo da área e um 

ganho para a sociedade no sentido de dispor de mais uma base voltada a construir o bem-estar 

social. 

No que se refere à literatura psicológica, segundo Flash (1991) e Snyder e Lopez 

(2009), o termo começou a ser estudado entre os anos 60 e 70, sendo utilizado na Psicologia 

para definir a capacidade do indivíduo ter boa saúde mental durante a vida. À época, 

pesquisadores da área do desenvolvimento infantil começaram a estudar crianças que eram 

capazes de superar grandes obstáculos sem que nenhum prejuízo psicológico lhes atingisse.  

Indivíduos que passaram por situações de extrema adversidade já foram chamados de 

invulneráveis, invencíveis, resistentes a mudanças, resistentes ao estresse e até infalíveis. No 

entanto, para Cowen et al. (1990) o termo resiliência é o mais viável, pois aparenta ser menos 

onipotente que os termos que remetem à invencibilidade, por exemplo. Essa ideia tem 

consonância com a posição sobre resiliência de materiais segundo Amaral (2002), pois o autor 

afirmou que para o material ser resiliente ele não pode ser rígido, pois isso impediria a 

absorção de energia e não permitiria a flexibilidade. 

Rutter (1985) também acredita que resiliência não é o mesmo que resistência, pois 

afirmou que crianças consideradas resilientes, em virtude do fato de terem passado por 

situações-limite, não ficam totalmente intactas, ao contrário do que o termo invulnerabilidade 

propõe, pois este faz pensar que as pessoas de modo geral podem ser totalmente resistentes ao 

estresse ou como se fossem capazes de suportar qualquer tipo de sofrimento sem que 

houvesse limites. Zimmerman e Arunkumar (1994) também compartilham do pensamento de 
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Cowen et al. (1990) e Rutter (1985) ao afirmarem que as pessoas resilientes enfrentam a 

adversidade e depois a superam, pois têm características como tolerância a mudanças e 

autocontrole, ou seja, se mostram flexíveis diante dos obstáculos. 

Percebe-se uma diferença muito clara entre os termos resiliência e invulnerabilidade, 

mas estes já foram muito confundidos e tratados com o mesmo significado. Resiliência refere-

se à flexibilidade com que cada pessoa lida com as situações de adversidade, ou seja, elas são 

afetadas pela situação de alguma maneira, mas não como alguém que não é resiliente. 

Invulnerabilidade remete à pessoa que não se deixa atingir de forma alguma pela adversidade, 

como se tivesse um escudo protetor que não a fizesse entrar em contato com a dor, o que 

parece inviabilizar o uso deste termo, uma vez que ele remete à invencibilidade. 

A resiliência também se aproximou ao conceito dos fatores de risco e de proteção na 

evolução de sua definição, sendo, muitas vezes confundida com fator de proteção. Para 

esclarecer esse assunto, Sapienza e Pedromônico (2005) exemplificam e definem o fator de 

risco como uma variável que contribui para que uma pessoa se torne propensa a adquirir 

determinada doença. No contexto biomédico, por exemplo, pode-se dizer que o tabaco seria 

um fator de risco para o câncer de pulmão e para as doenças cardiovasculares.  

Quanto aos fatores de proteção, estão relacionados qualquer tipo de suporte social ou 

recurso pessoal que fortalecem, amenizam ou neutralizam o impacto do risco (EISENSTEIN; 

SOUZA, 1993). Masten e Coastworth (1998) observaram que algumas pessoas, mesmo 

expostas a situações adversas, são capazes de superar o desafio e se desenvolver normalmente 

graças a algum recurso protetor, seja ele individual ou social. Entende-se, portanto, que os 

eventos adversos podem tornar as pessoas vulneráveis a ponto de experienciarem sintomas de 

estresse, desajuste emocional e outras desordens psíquicas ou sociais. No entanto, fatores 

protetores, sejam eles sociais ou individuais, podem colaborar para a superação da crise, 

originando-se, então, o comportamento resiliente (HAGGERTY et al., 2000). Os autores 

exemplificam essa conclusão quando afirmam que o suporte social e o autoconceito positivo, 

juntos, tornam o indivíduo capaz de ultrapassar as adversidades com êxito. 

No que se refere ao desenvolvimento humano, o termo passou a ser usado com o 

intuito de identificar quais situações de risco às quais crianças e adolescentes estão expostos 

podem causar problemas de comportamento. A partir daí, percebeu-se a importância de não 

centralizar os estudos somente às etapas do desenvolvimento da criança e adolescente, mas, 

sim, a todo o ciclo vital, uma vez que os riscos estão presentes em qualquer fase da vida 

(HOROWITZ, 1992 apud SAPIENZA; PEDROMÔNICO, 2005, p. 211). 
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 Esse breve histórico sobre a origem e significado do termo serviu de ponto de partida 

para entender, de maneira geral, o que é resiliência. São apresentados no próximo tópico os 

principais conceitos e algumas contribuições sobre o tema no campo da Psicologia. 

 

 

1.2.2 Conceitos e contribuições 

 

 

Uma breve revisão na literatura permitiu identificar vários autores, com diversas 

pesquisas e definições de resiliência, além dos mecanismos que a compõem, como, por 

exemplo, características internas de que um indivíduo dispõe para ser resiliente e 

características do ambiente que possibilitam uma atitude resiliente por parte das pessoas. No 

entanto, trata-se de um tema que suscita muita discussão teórica e metodológica por parte dos 

pesquisadores. Yunes e Szymanski (2001) alertam que o fato de a resiliência não ter na 

Psicologia um conceito tão preciso quanto o que existe na Física e Engenharia ainda provoca 

o surgimento de controvérsias e diferentes definições do termo. Sendo assim, nesta seção 

serão focadas especificamente algumas contribuições e diferentes pontos de vista de 

estudiosos da área para que se compreenda a evolução do construto.  

Existe uma definição bem simples de resiliência que se trata do processo de 

“recuperar-se” (SNYDER; LOPEZ, 2009). Masten e Reed (2002, p. 75 apud SNYDER; 

LOPEZ, 2009, p. 103) esclarecem tal processo da seguinte forma: 

 

[...] uma classe de fenômenos que se caracterizam por padrões de adaptação 

positiva no contexto de adversidade ou risco importante. A resiliência deve 

ser inferida, porque são necessários dois julgamentos importantes para 

identificar indivíduos como pertencentes a essa classe de fenômenos. Em 

primeiro lugar, há um julgamento de que os indivíduos estão se “saindo 

bem”, ou melhor do que isso, com relação a um conjunto de expectativas de 

comportamento. Em segundo, há um julgamento de que houve 

circunstâncias atenuantes, que representaram uma ameaça aos bons 

resultados. Assim sendo, o estudo dessa classe de fenômenos requer a 

definição de critérios ou métodos para garantir a boa adaptação e a 

existência passada ou presente de condições que representem uma ameaça à 

boa adaptação. 
 

Snyder e Lopez (2009) afirmam que tal definição é bem aceita pela maioria dos 

estudiosos da área (LUTHAR; CICCHETTI; BECKER, 2000; MASTEN, 2001), no entanto, 

os pesquisadores ainda não chegaram a um consenso sobre o que se refere à “boa adaptação”. 
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Tais estudiosos concordam que para caracterizar o fenômeno da resiliência é necessário haver 

o que foi chamado de “adaptação externa” do indivíduo ao meio, ou seja, ele será capaz de 

cumprir as expectativas sociais, educacionais e ocupacionais da sociedade. Entretanto, há uma 

divisão de posições por parte dos pesquisadores quando se trata de determinar a “adaptação 

interna”, ou seja, o quanto o indivíduo está saudável psicologicamente. Alguns acreditam que, 

uma vez que a pessoa se mostra adaptada ao meio, automaticamente é psicologicamente 

saudável, enquanto outras não o são. 

Rutter (1985) deu início aos estudos sobre resiliência na Inglaterra, ao pesquisar a 

relação entre a ausência da figura materna e o aparecimento de psicopatologias em seus filhos, 

além dos fatores de risco que estavam presentes na vida de crianças que viviam em famílias 

de baixa renda, numerosas, com criminalidade ou com doenças mentais de um dos pais. O 

autor considera a resiliência como uma resposta positiva dada pelo indivíduo ao estresse e às 

adversidades que enfrenta e parte da noção de que as pessoas respondem de maneiras 

diferenciadas aos riscos, uma vez que algumas sucumbem e outras superam o perigo.  

Para esclarecer de forma sistemática o desenvolvimento e os diferentes pontos de vista 

sobre o tema, Ojeda (2008) faz uma breve síntese da evolução do construto: o autor explica 

que a resiliência é um conceito que nasceu e teve seu primeiro desenvolvimento no 

Hemisfério Norte (com Michel Rutter na Inglaterra e Emmy Werner nos Estados Unidos), 

logo se estendeu por toda a Europa – especialmente na França, Alemanha e Espanha – e mais 

tarde chegou à América Latina, onde se têm estabelecido grupos de investigação e numerosos 

projetos específicos visando à investigação do tema. Ojeda (2008) organizou as tendências 

conceituais em três categoriais diferentes, a saber: a norte-americana, com um enfoque 

essencialmente comportamental, pragmático e centrado no indivíduo, na qual o objeto de 

análise é a própria pessoa e sua interação com o meio; a europeia, com maiores enfoques 

psicanalíticos, centrada na visão e na dinâmica psicológica, sendo estas as mais relevantes 

para avaliação da resiliência; e a latino-americana, com raízes comunitárias, focada no social 

como uma resposta lógica do indivíduo em meio aos problemas da sociedade. Uma tendência 

observada por Ojeda foi sobre a expansão conceitual e aplicativa da resiliência em Psicologia, 

que teve seus estudos originalmente focados em crianças, com teorias que explicaram as 

formas que adquiriam um desenvolvimento sadio, como por exemplo, a Teoria do Apego 

(BOWLBY, 1989) e, posteriormente, com o crescente índice de violência e atenção aos casos 

de deficiência, passou a ser estudado em outras fases da vida (da adolescência à terceira 

idade).  
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Alguns autores (MASTEN; COASTSWORTH, 1998; LUTHAR; CICCHETTI; 

BECKER, 2000) fizeram alguns apontamentos sobre casos de crianças que tiveram uma 

infância difícil e o que foi observado no sentido de adaptação positiva que elas adotaram. Os 

primeiros autores observaram algumas competências que pessoas desenvolveram ao passarem 

por situações de privação social e emocional na infância, e definiram a resiliência como a 

manifestação de competências e habilidades que fazem parte do ciclo do desenvolvimento 

humano, ou seja, capacidade de ter bons rendimentos acadêmicos e profissionais, assim como 

realização de laços parentais. Já Luthar, Cicchetti e Becker (2000) realizaram um 

levantamento sobre pesquisas na literatura a fim de compreender as forças de proteção de 

crianças que apresentavam adaptação saudável diante de adversidades, como desvantagens 

socioeconômicas, pais que apresentavam doenças mentais e maus-tratos. Os autores 

encontraram nos estudos revistos algumas qualidades nas crianças ditas como resilientes 

relacionadas aos atributos pessoais, tais como autonomia e autoestima. 

Com o passar do tempo, houve a formação de um modelo triádico no desenvolvimento 

do construto composto por: atributos do desenvolvimento da pessoa; aspectos de sua família e 

características de seu meio social (INFANTE, 2005; MASTEN, 2001). Infante (2005) aponta 

que o foco dos estudos era descobrir os fatores protetores que são fundamentais para a 

adaptação positiva em crianças que vivenciam situações de adversidade. Nesse sentido, 

Masten (2001) apontou alguns elementos que contribuem para estimular o potencial de 

resiliência ao longo da vida. O autor referiu-se às características internas que agem como 

proteção ao indivíduo ao mesmo tempo em que o tornam resiliente quando as adversidades 

aparecem, a saber: autonomia, autoestima positiva, autocontrole, flexibilidade e 

temperamento afetuoso. 

Puderam ser observados, do início desta seção até este ponto, dados sobre a evolução 

do construto e um detalhe: muitos autores, dentre eles Rutter (1985) e Infante (2005), falam 

sobre resiliência relacionada ao desenvolvimento ao longo da vida. Referente a isto, a 

Psicologia do Desenvolvimento ofereceu contribuições importantes para o construto da 

resiliência, pois o próprio Bowlby, que foi o precursor no assunto, inseriu o termo em seu 

vocabulário, quando em 1969 terminou seu primeiro livro sobre a teoria do apego. O autor se 

referiu à resiliência como característica de personalidade, podendo ser um traço adquirido nos 

primeiros anos de vida a partir de experiências com os pais e outras pessoas próximas. Se as 

primeiras experiências de vida são positivas, podem formar um indivíduo saudável que resiste 

às adversidades (BOWLBY, 1989). 
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Trombeta e Guzzo (2002) compartilham da visão de Bowlby e afirmam que a 

resiliência é definida como característica da personalidade. Os autores Carlson et al. (1989) e 

Wyman et al. (1991) também estudaram indivíduos resilientes que tiveram poucas separações 

durante a infância, tendo concluído que essas pessoas tiveram bons relacionamentos no 

decorrer da vida, corroborando a teoria do apego de Bowlby (1989). Autores como Fonagy et 

al. (1994) também atribuíram grande importância ao relacionamento com figuras de apego na 

infância como parte do processo de recuperação e desenvolvimento saudável, e admitiram a 

possibilidade do desenvolvimento da resiliência por meio do relacionamento com pessoas 

significativas. 

Ainda sobre a Psicologia do Desenvolvimento, Paavola (1994) fala que um 

desenvolvimento sadio em aspectos sociais se dá quando a criança tem o apoio dos adultos ao 

seu redor. Esse tipo de interação contém consistência, estrutura e proximidade, fazendo que, 

posteriormente, se tornem indivíduos produtivos e sociáveis. 

Um estudo longitudinal, realizado por uma equipe composta por pediatras, psicólogos 

e psiquiatras sob coordenação de Werner (1993), trouxe muitas contribuições às pesquisas 

sobre resiliência, principalmente sobre a relação desta com a Teoria do Apego de Bowlby. O 

estudo foi realizado com 698 crianças nascidas em Kauai (Havaí), desde o período perinatal 

até os 40 anos, que viviam em condições de extrema pobreza. Os pesquisadores observaram 

que muitas crianças foram capazes de superar e se desenvolver como pessoas saudáveis, com 

a convicção de que os obstáculos podem ser superados e de que são capazes de construir uma 

vida melhor por meio de seus esforços e relacionamentos. Foi constatado que tais crianças 

foram criadas junto a um adulto significativo, que lhes apoiaram em todos os momentos, o 

que reforça a importância do vínculo afetivo que forma a base para um desenvolvimento 

saudável, apesar das circunstâncias desfavoráveis. 

Werner e Smith (1989) descobriram, ainda, nesse estudo com as crianças do Havaí, 

que aquelas que desenvolveram sérios problemas de aprendizagem com o passar dos anos se 

diferenciaram das outras crianças em relação a alguns traços, ou seja, as crianças que tiveram 

um desenvolvimento sadio foram descritas pelos pesquisadores como mais alegres, bem-

humoradas, afetuosas, sensíveis, autoconfiantes, independentes e mais engajadas com o meio 

social. Essas crianças foram consideradas resilientes pelos pesquisadores que acompanharam 

o estudo. Outras características em comum entre meninos e meninas resilientes foram 

relatadas, a saber: eles foram bem quistos por seus colegas e adultos de sua convivência; o 

estilo cognitivo predominante era reflexivo ao invés de impulsivo; demonstravam uma 

capacidade de controle interno, tinham uma crença de que eram capazes de influenciar 
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positivamente o ambiente e foram capazes de utilizar estratégias de enfrentamento flexíveis 

na superação das adversidades. 

Sobre como essas crianças de Kauai chegaram à idade jovem e adulta, Werner e Smith 

(1989) observaram que, apesar de toda a adversidade, algumas pessoas superaram e 

conseguiram viver de maneira saudável e diferiram daqueles que desenvolveram algum tipo 

de patologia nas seguintes características em suas personalidades: eram socialmente mais 

maduros e internalizaram um conjunto de valores positivos, se mostravam mais carinhosas, 

empáticas e socialmente adaptadas.  

Em consonância com o estudo mencionado no parágrafo anterior, Flores (2009) 

também encontrou dados que supõem que as fortalezas pessoais são fontes significantes da 

resiliência. Sua pesquisa foi realizada com 652 estudantes, dentre eles meninos e meninas da 

cidade de Lima e Arequipa, com idades entre 9 e 11 anos. Foi aplicado o Inventário de Fontes 

de Resiliência, construído e validado por Peña em 2008. O grupo estudado obteve altos 

escores das fontes de resiliência, principalmente no que se refere às fortalezas pessoais. Flores 

(2009) supõe que este resultado se deu pelo fato de essas crianças viverem em condições de 

pobreza desde seu nascimento, o que pode ter permitido condutas resilientes perante as 

adversidades. 

Como visto nos parágrafos anteriores, muitos autores reforçaram a relação da 

resiliência com a Teoria do Apego e, de fato, ao analisar a base da teoria é possível 

estabelecer algumas relações. Segundo Bowlby (1989), o vínculo mais importante na vida de 

uma criança é com seu cuidador primário, na maioria dos casos, a mãe. Essa relação, desde 

que saudável, promove uma base sólida e será o molde biológico e emocional que determinará 

todas as futuras relações. Por outro lado, problemas com vínculos e apegos podem resultar em 

uma base frágil, o que complicará os relacionamentos futuros. Sabendo que muitos 

pesquisadores, dentre eles Wolin, S. J. e Wolin, S. (1993), Hurtes e Allen (2001), Pesce et al. 

(2004) e Ribeiro e Gualda (2011), descobriram que “relacionamentos” – no sentido de a 

pessoa ser capaz de se relacionar, procurar ajuda, dividir anseios e angústias – representam 

um dos fatores que promovem a resiliência, e é certo afirmar que os primeiros anos de vida 

são fundamentais para constituir um indivíduo capaz de superar as adversidades, o que 

corrobora a Teoria do Apego de Bowlby. 

Luthar, Cicchetti e Becker (2000) realizaram uma profunda investigação crítica sobre 

o construto da resiliência a fim de identificar pesquisas que esclareçam como as pessoas se 

adaptam positivamente às adversidades. Ao final, os autores chegaram à conclusão de que a 

resiliência, especificamente no contexto infantil, é um processo composto por aspectos 



29 

 

ambientais, ou seja, o ambiente em que as crianças estão inseridas (ex.: família, comunidade, 

ter ou não ter apoio comunitário) e por traços individuais, tais como autonomia e autoestima 

elevada. Os autores acreditam que todos esses componentes são importantes para o avanço do 

campo teórico e de pesquisa, assim como para que se construam estratégias de prevenção e 

intervenção para trabalhar com indivíduos que enfrentam adversidades. 

Poletto, Wagner e Koller (2004) obtiveram resultados semelhantes aos dos autores 

mencionados no parágrafo anterior. Elas investigaram o desenvolvimento de crianças que 

viveram em situação de pobreza e que foram responsáveis por cuidar de seus irmãos menores 

e das tarefas da casa. A conclusão foi de que tais crianças enfrentaram e superaram seus 

problemas e dificuldades mostrando-se resilientes por serem submetidas a responsabilidades 

que as fizeram ter autonomia, além de objetivos de vida e esperança.  

Percebe-se que as maiores contribuições para o construto da resiliência inicialmente 

partiram da Psicologia do Pesenvolvimento (BOWLBY, 1989; TROMBETA; GUZZO, 2002) 

e de pesquisas longitudinais como, por exemplo, a realizada por Werner (1993) e sua equipe. 

No entanto, outros registros foram encontrados, alguns com estudos voltados à idade adulta; 

outros, embasados na biologia, na teoria social e fenomenológica; outros, de crítica e de 

revisão da literatura. Sendo que todos eles contribuíram para a compreensão e evolução do 

construto. 

Estudos realizados pelo Doutor Thomas R. Insel (Diretor do Instituto Nacional de 

saúde Mental de Maryland – EUA) acrescentaram um fator que o autor acreditava ser 

importante ao estudar respostas resilientes em enfermos, que seria as causas genéticas. 

Pesquisas demonstraram que a expressão da desordem mental se dá por conta da interação 

entre o meio ambiente e a predisposição genética. No entanto, em estudos sobre depressão, 

por exemplo, descobriu-se que a predisposição genética não foi a única responsável pelo 

desenvolvimento da enfermidade, pois, embora todos os sujeitos estivessem vulneráveis por 

causa de sua condição, nem todos desenvolveram a doença ao viver uma experiência 

traumática. A diferença no modo como os sujeitos respondem ao estresse revela a existência 

do comportamento resiliente, pois mesmo tendo as mesmas condições genéticas, alguns não 

apresentaram o sintoma da depressão (GROTBERG, 2008). 

Carvalho et al. (2007) buscaram, a partir de uma revisão da literatura, verificar as 

questões envolvidas na realidade de pessoas portadoras do vírus HIV/aids. O objetivo foi 

levantar os fatores de proteção tradicionalmente descritos como promotores da resiliência, ou 

seja, as características individuais e rede de apoio social e afetiva. Os resultados apontaram 

que o enfrentamento cognitivo e aceitação da infecção (HIV) foram os fatores que mais se 
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destacaram no sentido de ajudar as pessoas a enfrentarem a realidade da doença, além do 

apoio familiar como fonte afetiva, o papel das organizações governamentais e não 

governamentais e religiosidade. 

Além de a resiliência ser importante para quem sofre de doenças, como visto no 

parágrafo anterior, outro estudo mostrou que os cuidadores também necessitam de atenção. A 

pesquisa foi realizada com enfermeiros por Jackson, Firtko e Edenborough (2007). Foi 

constatado que a promoção de condutas resilientes diante da adversidade ou de ambientes 

estressores, como aqueles nos quais os enfermeiros estão inseridos, é fundamental para ajudá-

los a sobreviver e prosperar em suas carreiras. Embora haja muito a ser aprendido sobre como 

os indivíduos se adaptam às adversidades diante de acontecimentos estressantes da vida, há 

dados empíricos de que enfermeiros, quando identificadas em si características pessoais 

resilientes, são capazes de prosperar em seu trabalho. 

Rodríguez, Hortúa Q. e Chibuque (2007) realizaram uma investigação documental 

para compreender o fenômeno da resiliência acerca das concepções das políticas públicas de 

algumas organizações não governamentais, com sede em Bogotá, que trabalham com famílias 

em situações de vulnerabilidade. Para tal estudo, a resiliência foi entendida como uma postura 

pessoal que os indivíduos adquirem ao longo de suas vidas, de acordo com seus recursos 

internos e externos. Dentre as descobertas dessa investigação está o papel dos atributos 

pessoais que contribuem para o desenvolvimento da resiliência, tais como o humor e a 

criatividade, além de elementos psicossociais, como apoio familiar e social, que colaboram 

para que o indivíduo supere com êxito as situações adversas e tenha um sentido de vida 

orientada para o futuro. 

Silveira e Mahfoud (2008) discutiram a resiliência de acordo com a visão de Viktor 

Emil Frankl, fundador da terceira Escola Vienense de Psicoterapia (depois das de Freud e 

Adler) e criador da análise existencial (Existenzanalyse). Tal teoria tem como objetivo 

esclarecer a existência a partir do conceito de que a vida tem sentido. Esse enfoque teórico foi 

chamado de logoterapia (FRANKL, 1989a; XAUSA, 1988). Dentre os aspectos que vão ao 

encontro da teoria da logoterapia e da resiliência estão o humor e o autodistanciamento. 

Quanto a este último, Frankl (1989b) descreve como a capacidade da pessoa compreender-se 

e distanciar-se de si mesma, controlar seus impulsos e pensar antes de agir. Os autores 

concluíram que, a partir do momento que o indivíduo conhece a si mesmo, tem traçado um 

sentido de vida, é capaz de usar o humor para lidar com os problemas, não para negá-los, mas, 

sim, para possibilitar-lhe um alívio e uma forma de enxergar a vida de maneira otimista, e o 

mesmo encontra-se no caminho da resiliência. Esta pesquisa possibilitou interligar os dois 
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construtos no sentido de mostrar que a resiliência pode estar envolvida sob vários pontos de 

vistas e que cada um deles contribui com o aprimoramento do construto. 

Até este ponto foram descritas várias contribuições para o desenvolvimento da 

resiliência e entendimento do construto. Mais adiante serão mencionados mais alguns 

conceitos pontuais, a fim de marcar a diversidade dos diferentes pontos de vistas, como já 

alertado no início desta seção. 

Para Flash (1991), a resiliência descreve as forças psicológicas e biológicas exigidas 

para passar com sucesso pelas mudanças na vida. Conforme o autor, ser resiliente é ter 

habilidade para conhecer a dor, perceber o sentido desta e conseguir resolver o problema com 

tolerância e de forma construtiva. 

Bronfenbrenner (1993) acredita que a resiliência é composta por alguns fatores, como 

esperança e otimismo, mesmo quando a pessoa está vinculada a um período de sofrimento. 

Tal conclusão foi fundamentada com referência aos sobreviventes dos campos de 

concentração nazistas. Essas qualidades foram encontradas nas pessoas que conseguiram 

reconstituir suas vidas após o trauma, enquanto outras, não. 

Walsh (1998) estudou a resiliência no âmbito familiar, ou seja, os desafios próprios 

que envolvem o ciclo vital. A resiliência foi definida por esse autor como um processo de 

adaptação aos eventos estressores e superação das dificuldades, trazendo como resultado o 

crescimento e transformação pessoal, podendo haver mudanças de crenças e de visão de 

mundo.  

Novas descobertas e interpretações sobre o conceito de resiliência sugiram, dentre 

elas, Grotberg (2005) define resiliência como: “A capacidade humana para enfrentar, vencer e 

ser fortalecido ou transformado por experiências de adversidade”, seja no contexto familiar, 

escolar ou no trabalho. A autora acrescenta, ainda, que “as condutas de resiliência requerem 

fatores de resiliência e ação”, de modo que os comportamentos resilientes ocorrem a partir da 

interação dinâmica de fatores, e estes vão mudando durante as diferentes etapas do 

desenvolvimento. Yunes (2003) também contribui ao afirmar que para os seres humanos não 

é possível absorver um evento estressor e voltar à forma anterior. Quando uma pessoa passa 

por uma adversidade, ela aprende, cresce, desenvolve e amadurece. 

Grotberg (2008) salienta que a resiliência aumenta a qualidade de vida e a sensação de 

bem-estar. Hiew et al. (2000 apud GROTBERG, 2008, p. 162) descobriram que as pessoas 

resilientes conseguiam enfrentar situações estressantes e adversas e, ao mesmo tempo, 

controlar a expressão dos sintomas negativos associados a elas, como a ansiedade, a depressão 

e a raiva, ao passo que, paralelamente, aumentavam a criatividade, a curiosidade e a saúde 
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emocional. Esses autores concluíram que a resiliência é efetiva não somente para enfrentar 

adversidades, mas também para promover a saúde mental e emocional. 

Luthar, Cicchetti e Becker (2000) advertiram sobre a discrepância que existe na 

conceituação da resiliência e pontuaram sobre os diversos desafios a serem enfrentados no 

contexto da pesquisa. Para esses autores, a concepção de resiliência se trata de um atributo 

pessoal de caráter flexível que faz que o indivíduo responda positivamente diante dos 

conflitos. Já para Libório e Ungar (2010) a resiliência não está pautada nos traços pessoais, e, 

sim, nas características do meio social e político ocupado pelo indivíduo, família e 

comunidade. Os autores acreditam que, dessa forma, exclui-se a tendência de atribuir ao 

sujeito a responsabilidade pelo fracasso. Grotberg (2005), por sua vez, atrela as qualidades 

intrapsíquicas aos processos sociais, o que pode resultar em condutas resilientes de acordo 

com a qualidade do processo interativo desses dois aspectos. 

Observa-se que boa parte dos pesquisadores concorda que existem atributos pessoais 

ou psíquicos, além dos sociais, que caracterizam a resiliência e/ou fazem que o indivíduo 

tenha condutas resilientes diante da adversidade. No entanto, no que se refere a quais atributos 

pessoais caracterizam exatamente a resiliência, ainda fica um pouco vago. Foi observado que 

características como autoestima, autocontrole, humor, independência, dentre outras, são 

comumente relatadas por pesquisadores (LUTHAR; CICCHETTI; BECKER, 2000; 

WERNER; SMITH, 1989; ZIMMERMAN; ARUNKUMAR, 1994) como atributos das 

pessoas resilientes. Portanto, optou-se por fazer um levantamento mais aprofundado de 

pesquisas empíricas que identificaram um ou mais atributos pessoais presentes em pessoas 

que superaram adversidades com êxito. Tal levantamento será descrito a seguir. 

  

 

1.2.3 Outras pesquisas 

 

 

Além das pesquisas que já foram mencionadas até a presente seção, foi possível 

encontrar mais 21 estudos que identificaram um ou mais atributos pessoais presentes nas 

pessoas resilientes, sendo a mais antiga datada do ano de 1998, e a mais recente, de 2011. 

Serão descritas, sucintamente, cada uma delas, procurando expor os dados mais relevantes e 

os principais resultados. 

Masten e Coastworth (1998) descobriram algumas características pessoais em crianças 

e adolescentes, tais como bom funcionamento intelectual, sociabilidade, autoeficácia, 
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autoconfiança, autoestima elevada, talentos e fé. Os pesquisadores ressaltaram a importância 

do vínculo familiar e com organizações sociais, pois foram identificadas, no grupo 

pesquisado, práticas parentais competentes, conexões com redes familiares apoiadoras, além 

de todos frequentarem a escola. Já Cecconello e Koller (2000), que também estudaram um 

grupo de crianças que viviam em situação de pobreza, identificaram que a competência social 

e a empatia estão relacionadas com a resiliência e que tais características atuam como fatores 

de proteção. 

Atrelado ao resultado das duas pesquisas supramencionadas está o estudo realizado 

por Pesce et al. (2004). Os autores analisaram a relação da resiliência com eventos 

desfavoráveis e com os fatores de proteção, a partir de uma pesquisa realizada com 997 

adolescentes, todos estudantes da rede pública de ensino. Os resultados apontaram que os 

adolescentes com maiores índices de resiliência têm autoestima mais elevada, maior 

supervisão familiar, melhor relacionamento com as pessoas, maior apoio social (seja ele 

emocional, afetivo, informacional ou de interação positiva).  

Ainda se tratando de pesquisas com crianças e adolescentes, mais seis foram 

encontradas. A primeira, realizada por Lévano (2009), teve como objetivo verificar se existe 

relação entre felicidade, resiliência e otimismo em uma amostra de 275 adolescentes da 

cidade de Lima/Peru. Os resultados revelaram correlações altamente significantes entre as três 

variáveis, o que significa uma relação direta entre a felicidade, resiliência e otimismo. Com tal 

resultado, a autora supõe que as pessoas resilientes são capazes de enfrentar as adversidades 

de forma positiva e, para tanto, se utilizam de diversos recursos para superar a dor e o 

sofrimento, como o otimismo e a felicidade.  

A segunda, cujas autoras foram Cardozo e Alderete (2009), também identificou 

variáveis, tanto individuais como sociais, que contribuem com o fortalecimento do processo 

de resiliência em adolescentes de baixo nível socioeconômico. Uma das questões das autoras 

é sobre como altos índices de pobreza podem afetar a saúde física e mental das pessoas que 

vivem sob essa condição. Participaram do estudo 210 alunos, do gênero feminino e 

masculino, com idades entre 12 e 18 anos, estudantes de escolas públicas localizadas em 

favelas da cidade de Córdoba/Argentina. As análises realizadas mostraram que as variáveis 

com maior índice de predição da resiliência foram: autoconceito positivo e autorregulacão das 

habilidades cognitivas e emocionais. 

A terceira pesquisa foi realizada por Sanches (2007). O objetivo foi investigar como a 

prática esportiva pode ser uma atividade promotora de resiliência. A autora descobriu, ao 

analisar um grupo de adolescentes de uma instituição que ensina a prática do atletismo, que 
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tal atividade contribuiu com o fortalecimento da rede de apoio social e afetivo dos 

participantes. Os dados qualitativos mostraram, ainda, algumas características, como a 

autoestima, a autoconfiança, a motivação, as competências sociais e a responsabilidade, 

presentes nos adolescentes que foram consideradas essenciais para a promoção da resiliência. 

O quarto, o quinto e o sexto estudos tratam de investigações com crianças e 

adolescentes, no entanto, os contextos de adversidades são mais específicos. Por exemplo, a 

partir de um estudo de caso, Menezes, López e Delvan (2010) contribuíram para o 

entendimento e desenvolvimento do construto da resiliência. Participou da pesquisa uma 

criança do gênero feminino portadora de alopecia areata universal (doença caracterizada pela 

rápida e repentina perda de cabelo do couro cabeludo ou de outra parte do corpo), vitiligo e 

transtorno de ansiedade generalizada. Foram realizados, durante cinco anos, um processo 

terapêutico e orientação aos pais, objetivando a diminuição dos sintomas e o desenvolvimento 

de habilidades para o enfrentamento da doença. As autoras concluíram que um aspecto muito 

importante na promoção da resiliência, em casos de traumas como o vivenciado pela criança 

desse estudo, é trabalhar a autoestima e a adaptação positiva e criativa da criança diante de 

sua realidade, fazendo que o paciente utilize as situações adversas a favor de seu 

desenvolvimento pessoal e crescimento social. 

Ribeiro e Gualda (2011) acompanharam a trajetória de gestantes adolescentes e 

procuraram compreender como essas meninas lidaram com as adversidades que sofreram 

durante a gestação. As adolescentes vivenciaram diversas situações de conflito, como 

expulsão da casa paterna, brigas, desentendimentos familiares, dentre outros. Os resultados 

mostraram que as adolescentes, apesar de toda a adversidade enfrentada, foram capazes de 

desenvolver atributos pessoais que lhes permitiram lidar com a situação. Destacaram-se a 

capacidade de se relacionar com pessoas de seu entorno, o bom convívio familiar com pais e 

irmãos e o senso de responsabilidade que possibilitou a elas aceitar a gestação, a criação da 

nova família e verem esses eventos como positivos. 

O sexto estudo foi realizado por Quintana et. al (2007). Os autores estudaram a 

eficácia do modelo de intervenção proposto por Albert Ellis chamado “Terapia Racional-

Emotiva”, que consiste em fazer uma reestruturação cognitiva e do conceito da autoestima e 

propor a aceitação do valor da pessoa humana, a fim de promover o alcance de metas ou 

habilidades para o desenvolvimento pessoal e, dessa forma, elevar a resiliência dos 

participantes. A amostra foi composta por 22 jovens da cidade de Lima/Peru que tinham 

histórico de comportamentos violentos. Os resultados apontaram que a intervenção alcançou 
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os objetivos propostos, pois desenvolveu a resiliência nos jovens por meio da promoção da 

autoestima, além de ter reduzido os índices de comportamento violento nos participantes. 

Em se tratando de pesquisas com adultos, diferentes estudos foram encontrados, 

alguns cujas investigações têm mais a ver com o cotidiano, como a realizada por Díaz, 

Giraldo e Buitrago (2006). Os autores verificaram se existem fatores resilientes associados ao 

rendimento acadêmico de estudantes universitários. Os resultados estatísticos indicaram que 

existem diferenças significantes nos fatores da resiliência entre os estudantes de alto e baixo 

rendimento, sendo eles: introspecção, interação, iniciativa, independência, moralidade e 

pensamento crítico, sendo a iniciativa o fator que se apresentou com maior relevância 

estatística.  

Outro exemplo de pesquisas relacionadas ao cotidiano foi a realizada por Oliveira e 

Lipp (2009), cujo objetivo foi identificar comportamentos resilientes nos indivíduos que 

obtêm sucesso no confronto de adversidades e estresse cotidiano. Participaram 220 adultos, 

do gênero masculino e feminino, juízes e servidores públicos. Os resultados apontaram que 

pessoas as quais apresentam características como autoeficácia, controle das emoções, análise 

causal, otimismo e empatia correm menos risco de desenvolver o estresse crônico, o que 

indica comportamentos resilientes diante das situações estressantes da vida diária. 

Ferris e Sinclair (2005) investigaram se a falta de resiliência pessoal e no trabalho está 

relacionada com a tensão e com doenças psicossomáticas. Características como idade, história 

familiar de doença e gênero foram levadas em conta a fim de identificar possíveis influencias 

neste sentido. Os dados apontaram que maior percepção negativa da demanda de trabalho são 

indicativos da falta de resiliência. Mas o resultado mais importante desta pesquisa foi que a 

falta de resiliência pessoal e no trabalho contribuiu com um desgaste de energia, distúrbios de 

sono, aumentando a probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares, ansiedade e 

depressão. 

Estudos voltados ao contexto hospitalar, tanto os relacionados a pacientes como os 

focados aos trabalhadores, têm tomado seu lugar quando o assunto é resiliência. Como 

exemplo, serão mencionados alguns deles. 

Em uma pesquisa realizada com enfermeiros, Gillespie et al. (2007) tiveram como 

objetivo criar e testar um modelo de resiliência. Para os autores, a resiliência é um atributo 

vital para essa população, pois aumenta a adaptação dos mesmos em ambientes extremamente 

exigentes e estressantes. Contudo, afirmam não existirem pesquisas que expliquem as 

variáveis que envolvem o construto no contexto da enfermagem. Participaram da pesquisa 

1.430 enfermeiros, e os instrumentos aplicados incluíram escalas de medição da percepção de 
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competência, colaboração, controle, autoeficácia, esperança, enfrentamento e resiliência. A 

análise dos dados foi realizada por meio de regressão estatística, a qual mostrou que cinco 

variáveis explicaram a resiliência em níveis estatisticamente significantes: esperança, 

autoeficácia, estratégias de enfrentamento, autocontrole e competência. 

Belancieri et al. (2010) também estudaram trabalhadores da área da enfermagem. O 

objetivo foi investigar o nível de resiliência desses profissionais a fim de identificar as 

fraquezas e fortalezas diante das adversidades vivenciadas em suas rotinas de trabalho. Foram 

levantados os elementos estressores que surgem no ambiente de trabalho da enfermagem e as 

doenças psicossomáticas que apareceram em decorrência desse contexto. Os resultados 

apontaram baixos índices no fator regulação de emoções e alto escore no fator controle dos 

impulsos, que caracteriza um enfraquecimento da resiliência nesses dois sentidos, podendo 

resultar em elevado consumo de energia, o que prejudica as atividades laborais e os 

relacionamentos. Outra conclusão da pesquisa foi que o alto índice de estresse foi justificado 

pelo fato de os enfermeiros não exteriorizarem suas emoções por conta do ambiente de 

trabalho em que estão inseridos, o que dificulta atitudes resilientes perante esse contexto. 

Mota et al. (2006) verificaram o nível de sintomatologia de estresse e aspectos 

relacionados à resiliência em portadores de doença de Chagas crônica. Participaram do estudo 

100 pessoas infectadas, sendo 50% delas com presença de sintomatologia da doença. O 

resultado da pesquisa mostrou que as pessoas que apresentavam os sintomas da doença 

obtiveram níveis mais elevados de sintomas psicológicos e físicos de estresse e menores de 

resiliência, principalmente nos fatores desesperança e dificuldades emocionais. Os autores 

concluíram que a baixa resiliência predispõe à ocorrência do desenvolvimento dos sintomas 

de estresse, principalmente os relacionados ao psicológico, fazendo que a pessoa se torne 

predisposta ao surgimento dos sintomas da doença de Chagas. 

A partir de uma revisão teórica e uma discussão crítica de um caso clínico, Bianchini e 

Dell’Aglio (2006) refletiram sobre o conceito da resiliência no contexto de hospitalização. O 

objetivo foi identificar as diferentes formas que uma paciente de 59 anos, com diagnóstico 

clínico de pênfigo vulgar (dermatose autoimune, caracterizada por lesões cutâneas bolhosas), 

utilizou para lidar com a doença durante o período de internação. Foi realizado um plano de 

atendimento com a paciente de três vezes semanais até sua alta. A partir do estudo desses 

atendimentos, as autoras identificaram aspectos individuais, como a autoestima, autocontrole, 

autonomia, comportamento afetuoso, relacionamento saudável com a equipe, conhecimento 

sobre a doença e adesão ao tratamento, que promoveram a atitude resiliente diante desse 

contexto de adversidade. E ainda refletiram que a compreensão das condições facilitadoras da 
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resiliência abre as portas para trabalhos de prevenção e promoção de saúde nessas 

instituições. As autoras defendem que a resiliência se expressa, nesse contexto, como a 

capacidade do paciente lidar com a doença, aceitar suas limitações e colaborar com a 

aderência ao tratamento, ou seja, readaptando-se de forma positiva à nova realidade. Para as 

autoras, a paciente encontrava-se numa situação de extrema adversidade, pois era portadora 

de uma doença rara e de tratamento difícil, estava internada num hospital público, não 

contava com o apoio de pessoas próximas ou familiares, no entanto, a mesma apresentou 

habilidades que a fizeram enfrentar de maneira saudável a situação. 

Outras pesquisas com adultos foram encontradas, desta vez, relacionadas a outros 

contextos de adversidade. Algumas serão descritas a seguir. 

Gomes, Rabinovich e Bastos (2005) visaram identificar os recursos pessoais e 

contextuais utilizados por mulheres consideradas resilientes pelo fato de apresentarem 

habilidade de superar de forma socialmente positiva adversidades como abandono, violência 

em relação a si mesma e aos seus filhos, desemprego e doenças. Participaram da pesquisa 

cinco mulheres que frequentavam um grupo de “Conversa de Família”, realizado em um 

Centro Educativo, no Subúrbio Ferroviário da cidade de Salvador, Bahia. Os resultados 

indicaram uma “resiliência de sobrevivência” alicerçada sobre o próprio desempenho, em que 

as dificuldades se tornam meios para o sucesso como pessoa. As pesquisadoras encontraram o 

que chamaram de “traços comuns”, sendo os que mais se sobressaíram: humor, ausência de 

ressentimentos, autoconfiança, persistência e autoestima. 

Outro estudo que identificou características pessoais da resiliência foi o realizado por 

Ossa e Díaz (2007), quando investigaram a resiliência de famílias que foram deslocadas para 

outra cidade e que pertenciam a uma rede comunitária de apoio. As autoras fundamentaram o 

estudo na concepção de resiliencia de Cyrulnik (2000), o qual aponta algumas habilidades que 

as pessoas possuem para enfrentar o cotidiano adverso. São elas: comunicação, habilidade 

para resolver problemas, autonomia, humor, afeto, orientação positiva para o futuro, fé e 

espiritualidade. Os resultados identificaram as habilidades de enfrentamento supracitadas, que 

contribuíram para condutas resilientes diante da adversidade, o que confirmou a teoria de 

Cyrulnik.  

Valdebenito, Loizo e García (2007) estudaram os familiares de pessoas desaparecidas 

na ditadura militar, na Província de San Luis/Argentina. O objetivo foi investigar quais os 

processos envolvidos na recuperação dessas pessoas após tal terrorismo de Estado. A partir da 

análise qualitativa dos relatos sobre as experiências vividas na época, buscou-se, a partir da 

concepção da resiliência, identificar os fatores envolvidos na superação das situações 
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traumáticas. Os autores concluíram que o desaparecimento dos familiares colocou em prova 

os suportes que constituem o que chamaram de pilares de resiliência: força emocional, 

habilidades pessoais, responsabilidade e compromisso social e político. Os pesquisadores 

correlacionam essas características com a resiliência, pois observaram uma transformação 

positiva dos familiares após o evento traumático, uma vez que, atualmente, eles se encontram 

mais comprometidos com a justiça social, com o crescimento coletivo e com a reavaliação dos 

vínculos. 

Vergara (2008) realizou um estudo em Angola, país do continente africano que conta 

com um despreparo técnico-científico muito grande, alto índice de analfabetismo, má 

distribuição de renda, baixa expectativa de vida e índices extremamente deficientes de 

qualidade de vida. O objetivo da autora foi compreender quais forças e sentimentos estão 

envolvidos e impulsionam e/ou facilitam as ações de profissionais angolanos para a superação 

das dificuldades. Para tanto, utilizou-se da teoria da resiliência para elucidar alguns 

fenômenos envolvidos nesse processo. Os participantes responderam, por escrito, à seguinte 

questão, proposta por Vergara (2008, p. 709): 

 

Angola conheceu adversidades. No entanto, suas organizações estão agora se 

orientando para o desenvolvimento econômico e social. Se você considera 

que organizações são pessoas, você está contribuindo para essa orientação. 

Forças lhes permitiram superar as dificuldades. Entre as forças ligadas a 

sentimentos, o que você destaca como tendo sido impulsionador ou 

facilitador de suas ações para a superação das dificuldades? 
 

As respostas foram agrupadas em quatro categorias, conforme suas características 

comuns: amor à pátria, solidariedade, esperança e recursos intangíveis. A categoria que se 

refere ao amor à pátria foi entendida como o sentimento que diz respeito ao sonho de dias 

melhores para o país, vontade de que ele tenha estabilidade financeira, social e econômica, 

vontade de que o país como um todo se recupere. Solidariedade refere-se ao sentimento de 

interdependência humana, como, amor e ajuda da família, de concidadãos, de amigos, amor 

ao próximo, sentimento de fraternidade etc. Por esperança, entendeu-se que remete ao desejo 

de vencer e sobreviver, a crença na justiça social, a fé, a intuição de que dias melhores virão. 

E a última categoria refere-se aos recursos intangíveis, que dizem respeito aos insumos que 

transformam resultados, tais como a educação, a capacidade de lidar com diferenças, a 

prontidão para o perdão, a autodefesa, a dignidade e a autoestima. Para a autora, as quatro 

categorias encontradas representam as forças referentes a sentimentos que os profissionais 

angolanos utilizam para dar continuidade ao desenvolvimento econômico e social do país, 

portanto, podem ser consideradas como as bases resilientes dos sujeitos da investigação.  
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Uma pesquisa com idosos foi encontrada, realizada por Resende et al. (2010). Os 

autores investigaram se há relação entre resiliência, bem-estar subjetivo e percepção do 

suporte social. Os resultados mostraram que, quanto maior a idade, maiores os índices de 

resiliência representada por ideias de independência e determinação. Todos os aspectos de 

adaptação psicossocial positiva diante de eventos de vida importantes apresentaram altos 

índices de pontuação. São eles: resoluções de ações e valores, autoconfiança e capacidade de 

adaptação à situação. 

As pesquisas relatadas nesta seção contribuíram para o desenvolvimento do construto 

da resiliência, ao passo que forneceram dados sólidos da presença do fenômeno no 

comportamento humano. Além disso, trouxeram uma série de relatos relativos aos atributos 

pessoais, como o bom humor, a autoestima e o relacionamento interpessoal, dentre outros. 

 

 

1.2.4 Alguns modelos teóricos de resiliência 

 

 

Serão apresentados a seguir alguns modelos teóricos da resiliência, ou seja, esquemas 

que descrevem como, quando e a partir de quê um fenômeno ocorre. 

Bronfenbrenner (1996) criou o modelo ecológico do desenvolvimento humano que 

tem ênfase no conteúdo percebido, desejado, temido, pensado ou adquirido como 

conhecimento pela pessoa. A natureza desse material psicológico é alterada à medida que a 

pessoa se expõe e interage com o meio ambiente. De acordo com esse modelo, é possível 

analisar as variações do processo do desenvolvimento a partir de características pessoais, 

psicológicas, biológicas, físicas e seus resultados, juntamente com as características do 

ambiente. São quatro núcleos inter-relacionados dinamicamente: a pessoa, o processo, o 

contexto e o tempo. 

Na abordagem ecológica, todas as mudanças que ocorrem com a pessoa, desde 

alterações em seu cotidiano até as ocorridas no campo psicológico com o passar dos anos, são 

investigadas. Isso porque a mudança implica uma reorganização contínua ao longo do tempo 

e do espaço, sendo denominada transição ecológica ou transição de vida e ocorrendo todo o 

tempo. Esse modelo deu origem ao “modelo ecológico transacional da resiliência”, no qual a 

pessoa tem relação com uma ecologia que tem diferentes níveis interagindo entre eles. Esses 

níveis são: individual, familiar, comunitário e cultural. Existem dois tipos de transição: a 

normativa e a não normativa. A primeira diz respeito aos eventos esperados, que fazem parte 



40 

 

do ciclo vital de qualquer pessoa, tais como o ingresso na escola, o início da puberdade, o 

ingresso no trabalho, o casamento, entre outros. Já a transição não normativa refere-se aos 

acontecimentos inesperados, que causam impacto e estresse, tais como morte ou doença grave 

na família, divórcio, desemprego, guerra, entre outros. A partir disso, Bronfenbrenner (1996) 

começou a estudar a forma com que cada pessoa lida com essas transições, especificamente as 

não normativas, e então a resiliência começou a ser compreendida. Em uma conferência 

realizada no Recife, em 1993, Bronfenbrenner mencionou os sobreviventes de campos de 

concentração nazistas que superaram o trauma, enquanto outros não conseguiram esquecer e 

elaborar as lembranças. 

Kumpfer (1999) criou o Modelo Transacional da Resiliência, que tem como objetivo 

mostrar que a resiliência é resultado da interação dos fatores de risco vindos do ambiente com 

as características internas da pessoa. Para a autora, a resiliência é resultado de um processo de 

adaptação que tem início quando o indivíduo passa por uma situação de adversidade. A partir 

daí, entram em ação quatro principais áreas de influência, que são os estressores ou desafios, 

o contexto, o processo de transação da pessoa com a situação e as características individuais, 

as quais, ao interagirem entre si, fazem que a pessoa crie forças e estratégias para enfrentar e 

ultrapassar com sucesso as adversidades. Isto no caso da reintegração resiliente, pois quando o 

processo não é satisfatório ocorre uma reintegração de má adaptação, ou seja, não resiliência.  

O processo transacional bem-sucedido acontece quando o indivíduo é capaz de, a 

partir de suas percepções individuais e avaliação cognitiva, interpretar de maneira positiva a 

realidade pela qual está cercado, o que resulta em uma resposta adaptativa em relação à 

adversidade ou até mesmo em modificá-la a seu favor. Por fim, Kumpfer salienta que o que 

forma os principais traços de resiliência de uma pessoa são os fatores internos, como as forças 

espirituais, cognitivas, sociais, comportamentais, emocionais e físicas, pois são essas 

características que tornam o indivíduo capaz de obter sucesso no meio em que está inserido. 

Wolin, S. J. e Wolin, S. (1993) identificaram sete aspectos da resiliência a partir de 

uma pesquisa com um grupo de crianças oriundas de famílias conflituosas, os quais 

contribuíram para o enfrentamento desses indivíduos nesse contexto de adversidade. Então, 

criaram o seguinte modelo de resiliência: Insight (a pessoa costuma se perguntar e se dar 

respostas sinceras); Independência (o indivíduo se distancia fisica e mentalmente para 

resolver seus problemas); Relacionamento (capacidade de encontrar um equilíbrio entre a 

satisfação de suas necessidades e as necessidades dos outros); Iniciativa (considera que os 

problemas são desafios a serem resolvidos com tolerância); Criatividade (consegue organizar-

se em situações aparentemente caóticas); Humor (encontra motivos para sorrir mesmo em 
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situações limite); e Moralidade (deseja uma boa vida não somente para si, mas para todas as 

pessoas). 

Posteriormente, Ojeda, em um trabalho apresentado no ano de 1997 no Seminário 

Internacional sobre Aplicação do Conceito de Resiliência em Projetos Sociais, na 

Universidade de Lanús, Fundação Bernard van Leer, falou sobre seu trabalho com crianças e 

adolescentes, no qual observou os mesmos aspectos identificados por Wolin, S. J. e Wolin, S. 

(1993) e os chamou de “Pilares da Resiliência” (MELILLO; ESTAMATTI; CUESTAS, 

2005). São eles:  

 Introspecção, que é a capacidade do indivíduo fazer uma análise interna dos fatos e de 

seus sentimentos, e se dar uma resposta e/ou solução honesta, sabendo usar as 

experiências passadas para ajudar a elaborar o presente.  

 Independência diz respeito ao indivíduo que consegue lidar com as situações 

problemáticas, buscando soluções com certa distância emocional e física, sem se isolar do 

meio, e que consegue balancear as necessidades pessoais e as demandas do meio social.  

 Capacidade de se relacionar, na qual o indivíduo consegue estabelecer uma rede de 

apoio que engloba amigos, relação no trabalho, na escola, ou seja, capacidade de criar 

laços afetivos fora da família, equilibrando, assim, sua necessidade de afeto.  

 Iniciativa, que engloba a capacidade de deixar um pouco de lado a dependência dos pais 

e sair em busca de seus próprios desejos e metas, explorando suas capacidades e, com 

criatividade, superando os erros, criando, assim, uma vida independente.  

 Humor, isto é, a capacidade de encontrar o cômico em uma situação adversa. Freud 

(1927) afirma que o humor é a melhor defesa possível contra o sofrimento, no qual a 

pessoa converte algo doloroso em algo que dê prazer.  

 Criatividade, como um dos pilares propostos por Ojeda, diz respeito à capacidade de criar 

algo novo a partir de experiências passadas, criar ordem e beleza onde há caos, 

produzindo arte com sua imaginação.  

 Moralidade condiz em distinguir o bom do mau dentro da família e estender a toda a 

humanidade, balanceando o desejo íntimo com as regras da sociedade, sem prejudicar 

outras pessoas. 

 Autoestima, que é fruto da relação e do cuidado afetivo estabelecido com a mãe e com o 

pai ou outro adulto identificatório, e que se estende aos irmãos, amigos, professores etc., 

ou seja, quando a criança tem essa base satisfeita, seu narcisismo fica equilibrado, e 

sendo a autoestima a base para todos os outros pilares da resiliência, o sujeito consegue 
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viver em sociedade e terá base para interagir com todos os outros pilares, resultando em 

uma personalidade forte, capaz de sobreviver às adversidades. 

 Em 2008, Melillo publicou um trabalho sobre a necessidade de especificar a 

capacidade de pensamento crítico como outro pilar da resiliência. Este diz respeito à vontade 

de estender o desejo pessoal de bem-estar a todos os outros e à capacidade de comprometer-se 

com valores. 

 Observa-se, no Quadro 1, que dentre os nove pilares identificados por Ojeda (1997) e 

Melillo (2008), sete deles vão ao encontro dos propostos por Wolin, S. J. e Wolin, S. (1993). 

Os únicos dois pilares que divergem entre os modelos são: autoestima e capacidade de 

pensamento crítico, que se encontram somente na teoria de Ojeda e Melillo. 

 

Quadro 1 Comparação entre os modelos 

Ojeda (1997) e Melillo (2008) Wolin e Wolin (1993) 

Introspecção Insight 

Independência Independência 

Capacidade de se relacionar Relacionamento 

Iniciativa Iniciativa 

Humor Humor 

Criatividade Criatividade 

Moralidade Moralidade 

Autoestima - 

Capacidade de pensamento crítico - 

 

Grotberg (1995) desenvolveu um modelo de resiliência, a partir de estudos com 

crianças, que propõe que o fenômeno é caracterizado por quatro áreas que, ao interagirem 

entre si, geram condutas ou características resilientes. Essas áreas são os suportes e os 

recursos externos que a autora reúne sob o lema “eu tenho”, a fortaleza intrapsíquica à qual 

ela designa dois lemas: “eu sou” e “eu estou”, e as habilidades interpessoais e sociais que ela 

reúne sob a designação “eu posso”. Cada uma dessas áreas agrupa fatores resilientes como 

autoestima, esperança, fé, confiança em si mesmo e no ambiente, autonomia, criatividade, 

humor, comunicação e resolução de problemas. A posse de tais capacidades e a interação 

entre elas é a fonte da resiliência. Com essa classificação, Grotberg (2005, p. 17) define que 

as características de resiliência são agrupadas da seguinte maneira: 

 



43 

 

Eu tenho 

 Pessoas do entorno em quem confio e que me querem 

incondicionalmente; 

 Pessoas que me põem limites para que eu aprenda a evitar os perigos e 

problemas; 

 Pessoas que me mostram por meio de sua conduta, a maneira correta de 

proceder; 

 Pessoas que querem que eu aprenda a me desenvolver sozinho; 

 Pessoas que me ajudam quando estou doente, em perigo ou necessito 

aprender. 

 

Eu sou 

 Uma pessoa que os outros sentem apreço e carinho; 

 Feliz quando faço algo bom para os outros e lhes demonstro meu afeto; 

 Respeitoso comigo mesmo e com o próximo. 

 

Eu estou 

 Disposto a responsabilizar-me pelos meus atos; 

 Certo de que tudo sairá bem. 

 

Eu posso 

 Falar sobre coisas que me assustam ou inquietam; 

 Procurar a maneira de os problemas; 

 Controlar-me quando tenho vontade de fazer algo errado ou perigoso; 

 Procurar o momento certo para falar com alguém; 

 Encontrar alguém que me ajude quando necessito. 

 

Grotberg (2008) salienta que uma pessoa resiliente não necessita ter todos os aspectos 

apontados no modelo, mas somente um também não é suficiente. A interação entre esses 

fatores é dinâmica, varia ao longo das etapas do desenvolvimento humano e muda de acordo 

com a situação de adversidade. 

Grotberg (2005) afirma que a resiliência mantém seu foco no indivíduo como alguém 

único e enfatiza as potencialidades e os recursos pessoais que permitem enfrentar situações 

adversas e sair fortalecido apesar de estar exposto a fatores de risco. A autora aponta alguns 

benefícios que as pessoas adquirem ao lidar com conflitos, a saber: 1) aprender com a 

experiência; 2) estimar o impacto das adversidades sobre si mesmo e sobre os outros; 3) 

reconhecer uma melhoria da qualidade de vida e do bem-estar. Além da transformação que a 

adversidade causa, como exemplo são citados casos de mães que perdem seus filhos em 

acidentes de carros e que iniciam campanhas em prol de uma maior conscientização no 

trânsito. A pesquisadora ressalta que a transformação que leva a um maior comprometimento 

com o próximo é um dos maiores benefícios da resiliência. 

Guajardo (2005) realizou um estudo qualitativo da história de vida de duas pessoas 

adultas que reuniam características resilientes no momento do estudo. Para a escolha dessas 

pessoas, utilizou como critério o fato de elas terem vivido sua infância e adolescência em 
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situação de pobreza e adversidade e, ao longo da vida, terem conseguido realizar suas metas, 

tornando-se pessoas realizadas. Por meio de entrevistas, buscou resgatar e interpretar os 

significados construídos pelos sujeitos sobre suas histórias de vida familiar e social, 

associando-os às condutas resilientes identificadas como superação de obstáculos. A pesquisa 

resultou num modelo teórico para explicar o nascimento e a manutenção do comportamento 

resiliente (Figura 1): 

 

 

Figura 1 Modelo teórico de Guajardo (2005) 

Fonte: Guajardo (2005, p. 100) 

 

Observa-se que as condições relacionadas ao vínculo, à identidade, ao sistema de 

crença e à visão que as pessoas têm de si mesmas, assim como suas características estruturais, 

apoiam e dão base para a resposta resiliente. Do mesmo modo, o modelo deixa claro o papel 

fundamental do vínculo e da relação com o meio, que ajudarão as pessoas dimensionarem os 

problemas e organizarem-se com uma resposta positiva à adversidade (GUAJARDO, 2005). 

A partir de observações de crianças, adolescentes, adultos e famílias em situação de 

risco que conseguiam manter o equilíbrio diante da adversidade, Tagle V (1996) e Richardson 

(2002) destacaram algumas características pessoais presentes nessas pessoas. A primeira 

autora referiu-se à capacidades que vão ao encontro do modelo de Wolin, S. J. e Wolin, S. 

(1993) e Ojeda (1997), sendo elas: insight, independência, capacidade de estabelecer laços 

íntimos e satisfatórios, iniciativa, criatividade, humor e conduta moral. Já Richardson (2002) 

referiu-se à autoestima elevada; ser comunicativo, ser tolerante com pessoas e situações, ter 

autocontrole, ser capaz de pensar criticamente, ter senso de humor, apresentar temperamento 

positivo e habilidade de resolver problemas, conseguir usar construtivamente o tempo de 
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lazer, conhecer seus limites e expectativas, ter valores positivos (honestidade, 

responsabilidade, integridade), competência social, ter fé, esperança e criatividade. 

A posse do conhecimento desses modelos teóricos tornou-se um ponto de partida na 

busca da avaliação individual a fim de compreender a dinâmica de cada pessoa em sua 

maneira de lidar com a adversidade. Uma das técnicas utilizadas que possibilita intervenções 

nesse sentido são as aplicações de instrumentos de medida para categorizar o comportamento. 

Instrumentos de medida de resiliência já foram criados, testados e validados por vários 

autores. Na próxima seção serão relacionados alguns deles. 

 

 

1.2.5 Instrumentos de medida de resiliência 

 

 

Nesta revisão sobre resiliência foi possível encontrar alguns instrumentos destinados à 

sua avaliação. Serão descritos sucintamente cada um deles, com foco maior aos fatores que 

compõem as escalas, a fim de atender ao objetivo deste estudo, que é identificar autores que 

relataram ou mensuraram características pessoais da resiliência. A seguir, a relação de 19 

instrumentos encontrados. 

Escala de Resiliência – ER (WAGNILD; YOUNG, 1993) – Escala destinada a 

identificar o grau de resiliência individual, considerado como uma característica de 

personalidade positiva que permite a adaptação do indivíduo diante da adversidade. O 

instrumento foi desenvolvido com uma amostra de 810 adultos do gênero feminino. 

Composta por 25 itens, avaliados numa escala de sete pontos, o instrumento avalia dois 

fatores denominados, apontados pela análise de componentes principais, seguida por rotação 

oblíqua, que indicaram a seguinte estrutural fatorial: Fator I – “Competência pessoal” –, que 

avalia autoconfiança, independência, decisão, invencibilidade, poder, talento e perseverança. 

O alfa de Cronbach para este fator foi de 0,91; Fator II – “Aceitação de si mesmo e da vida” –

, que compreende as seguintes características: adaptabilidade, equilíbrio e flexibilidade, com 

alfa de Cronbach de 0,81. O índice de fidedignidade total da escala total foi de 0,91.  

Essa escala foi adaptada para a população brasileira em um estudo conduzido por 

Pesce et al. (2005). Os autores realizaram a adaptação transcultural para o Português da escala 

de resiliência de Wagnild e Young, assim como os estudos psicométricos do instrumento. 

Participaram da pesquisa 977 alunos do Ensino Fundamental e Médio da rede pública do 

estado do Rio de Janeiro. Foram encontrados bons resultados quanto à equivalência semântica 
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dos itens e os índices de precisão foram satisfatórios, com alfa de Cronbach entre 0,80 e 0,85. 

No que se refere à validade de construto, a escala obteve correlações estatisticamente 

significativas, com conceitos relevantes dentro da literatura, tais como autoestima e satisfação 

com a vida. A análise fatorial apontou três fatores, diferente do estudo original, em que são 

descritos somente dois (competência pessoal e satisfação consigo e com a vida). Ainda assim, 

não foi possível distinguir nitidamente dentro dos três fatores os conceitos envolvidos. Uma 

das justificativas pela qual os autores desse estudo se fundamentaram foi de que a amostra 

original foi composta somente por mulheres adultas, ao passo que a atual foi composta por 

adolescentes dos gêneros feminino e masculino. Os autores sugerem que novos estudos 

devem ser realizados com amostra brasileira, a fim de contribuir com a compreensão sobre a 

organização interna da escala em fatores. Somente dessa maneira será possível chegar a uma 

escala de resiliência mais estável e replicável. 

Escala de avaliação da resiliência para estudantes excepcionais – RAES (PERRY; 

BARD, 2001) – Trata-se de um instrumento que ajuda na investigação de problemas de 

adaptação de estudantes excepcionais. Participaram do estudo de validação 613 pais desses 

estudantes de uma escola pública situada no Nordeste de Ohio/Estados Unidos. Dentre as 

deficiências estavam desde as mentais até as físicas. A análise fatorial mostrou três fatores de 

resiliência: conhecimento da excepcionalidade, planejamento das necessidades e pensamentos 

alternativos para resolver os problemas relacionados com a excepcionalidade. Além disso, 

foram identificados outros fatores que expressam a conduta resiliente, sendo eles: 

planejamento/atividade, autoeficácia/locus de controle, relações positivas com os pares e com 

adultos. Os índices de fidedignidade não foram apontados no artigo. 

Perfil de atitudes e habilidades resilientes (HURTES; ALLEN, 2001) – Escala de 

autorrelato, composta por 34 itens, divididos em sete fatores, sendo eles: insight, 

independência, criatividade, humor, iniciativa, relacionamentos e valores. A escala foi 

construída com a fundamentação teórica de Wolin, S. J. e Wolin, S. (1993). A identificação 

dos fatores foi realizada por meio da análise fatorial, com uma amostra composta por jovens 

com idades entre 12 e 19 anos. Os autores advertiram que indicadores de validade e 

fidedignidade ainda estão sob análise e, portanto, não foram apontados tais índices. 

Inventário de fatores protetores de Baruth – BPFI (BARUTH; CARROLL, 2002) 

– Instrumento de autorrelato, composto por 16 itens, divididos em quatro fatores identificados 

por meio de análise fatorial exploratória, os quais os autores chamaram de fatores protetores 

primários, a saber: personalidade adaptável, ambientes encorajadores, poucos estressores e 

experiências compensadoras. A pesquisa foi realizada com 98 estudantes universitários, com 
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idades entre 19 e 54 anos. A consistência interna foi identificada a partir da obtenção do alfa 

de Cronbach, e os valores encontrados foram: 0,93 para a escala total; 0,76 para o fator 

“personalidade adaptável”; 0,98 para “ambientes encorajadores”; 0,55 para “poucos 

estressores”; e 0,83 para “experiências compensadoras”. 

Questionário do Coeficiente de Resiliência-RQ-Test (REIVICH; SHATTÈ, 2002) – 

Instrumento autoaplicável, composto por 56 itens respondidos em escala tipo Likert, cujas 

respostas variaram de um (nunca verdade) a cinco (sempre verdade). Os autores não relatam 

os estudos de validade e precisão do instrumento, no entanto, são apresentados os fatores que 

o instrumento pretende avaliar:  

 Regulação emocional: trata-se da habilidade de se manter calmo sob pressão;  

 Controle dos impulsos: compreendido como a habilidade de não agir impulsivamente;  

 Otimismo: diz respeito à capacidade de ter a firme convicção de que as situações irão 

mudar diante da adversidade e manter firme a esperança de um futuro melhor;  

 Análise causal: trata-se da habilidade de identificar precisamente as causas dos 

problemas e adversidades;  

 Empatia: revela a habilidade de ler os estados emocionais e psicológicos de outras 

pessoas, ou seja, a capacidade de decodificar a comunicação não verbal e organizar 

atitudes a partir dessa leitura;  

 Autoeficácia: é a convicção de ser eficaz nas ações. Sinaliza a crença de poder 

encontrar soluções para os problemas que por ventura surgirem com a certeza de se 

sobressair;  

 Alcançar pessoas: refere-se à habilidade de se conectar a outras pessoas para viabilizar 

soluções para as intempéries da vida.  

 

Em sua pesquisa de doutorado, Barbosa (2006) realizou a adaptação da escala para a 

cultura brasileira. Foram realizadas as traduções necessárias, estudo de validade e precisão. O 

alfa de Cronbach final resultou num valor de 0,80. 

CD-RISC - Connor-Davidson Resilience Scale (CONNOR; DAVIDSON, 2003) – 

Escala composta por 25 itens que permitem avaliar a capacidade humana de prosperar diante 

da adversidade. A avaliação é feita por uma escala de cinco pontos, com variação de 0 a 4: 

quanto maiores os escores, maiores são os índices de resiliência das pessoas avaliadas. A 

análise fatorial extraiu cinco fatores, a saber: 1) competência pessoal, altos padrões e 

tenacidade; 2) confiança nos próprios instintos, tolerância aos afetos negativos e 
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fortalecimento pelos efeitos do estresse; 3) aceitação positiva de mudanças e relacionamentos 

seguros; 4) controle; e 5) influências espirituais. O índice de precisão da escala total foi 

satisfatório, com valor de alfa de Cronbach igual a 0,85. 

Escala de resiliência do adolescente (OSHIO et al., 2003) – Participaram do estudo 

de validação 207 estudantes adolescentes, com idade média de 20,20 anos. A análise fatorial 

apontou três fatores significativos que foram assim nomeados: busca de novidades, regulação 

emocional e orientação positiva para o futuro. Nessa mesma amostra foi aplicada uma escala 

de autoestima. Os resultados revelaram que as pessoas com autoestima mais elevada 

obtiveram maiores pontuações na escala de resiliência. Os índices de fidedignidade 

mostraram-se satisfatórios, a partir da correlação entre cada fator com o total da escala. O 

método utilizado foi correlação de Pearson, que obteve os seguintes valores: busca por 

novidades (r = 0,75); regulação emocional (r = 0,79); orientação positiva para o futuro (r = 

0,72). 

Escala de resiliência para adultos – ERA (FRIBORG et al., 2003) – A versão 

preliminar dessa escala foi composta por 45 itens, distribuídos em cinco fatores identificados 

por meio de análise fatorial exploratória, a saber: competência pessoal, competência social, 

coerência familiar, apoio social e estrutura pessoal. As respectivas dimensões tiveram alfas de 

Cronbach de 0,90, 0,83, 0,87, 0,83 e 0,67. Participaram do estudo homens e mulheres com 

médias de idade de 36,2 e 33,7, respectivamente.  

Escala breve de enfrentamento resiliente – BRCS (SINCLAIR; WALLSTON, 

2004) – Composta somente por quatro itens, essa escala foi construída para medir a tendência 

para lidar com estresse de modo adaptável. O instrumento é de autorresposta, de estrutura 

unidimensional identificada por meio de análise fatorial exploratória e engloba aspectos de 

otimismo, perseverança, criatividade e crescimento positivo perante as adversidades. 

Participou do estudo uma amostra de idosos com doenças. A consistência interna da escala foi 

de 0,68 (alfa de Cronbach). 

Essa escala foi adaptada para a população portuguesa em um estudo conduzido por 

Ribeiro e Morais (2010). Para tanto, foi realizada a tradução do instrumento e foram coletados 

os dados para validação com 501 jovens portugueses com idades entre 15 e 25 anos (268 do 

gênero feminino e 233 do gênero masculino). As análises realizadas foram análise fatorial, 

correlação item-total e de consistência interna pelo método de alfa de Cronbach. Os quatro 

itens que compõem a escala obtiveram cargas fatoriais elevadas, todas acima de 0,62; a 

correlação item-total foi satisfatória, no entanto, o valor do alfa de Cronbach ficou abaixo do 

considerado aceitável, com valor de 0,53. Os autores responsáveis pela adaptação portuguesa 
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justificam o valor abaixo do esperado pelo fato de a escala ser composta por somente quatro 

itens e que isso pode ter prejudicado sua confiabilidade. Vale destacar, porém, que se os itens 

se relacionassem a um só conteúdo, os valores do alfa poderiam ter sido mais elevados. Além 

disso, a escala original já possuía baixo índice de fidedignidade; assim, não se poderia esperar 

que a BRCS apresentasse melhores características psicométricas em outros estudos.  

Inventário dos fatores pessoais de resiliência (LÉVANO, 2005) – O inventário foi 

desenvolvido com o objetivo de avaliar os fatores pessoais da resiliência, a saber: autoestima, 

empatia, autonomia, humor e criatividade. Composto por 48 itens, o instrumento foi aplicado 

em uma amostra de crianças com idades entre 7 e 12 anos. Foi realizado um estudo de 

validade de conteúdo. Participaram dez juízes especialistas na área, e a análise de 

concordância entre eles trouxe resultados satisfatórios em todos os fatores avaliados. 

CD-RISC-10 de Connor e Davidson (CAMPBELL-SILLS; STEIN, 2007) – Versão 

da CD-RISC reduzida por análise fatorial confirmatória. Composta por dez itens, avalia a 

resiliência como um único fator: a capacidade de enfrentamento ao estresse de forma 

adaptativa. A população participante do estudo foi formada por jovens e adultos com idade 

média de 18,8 anos. Martins e Lopes (2009) realizaram a validação para o Brasil da CD-

RISC-10. Foram realizados as traduções necessárias e estudo de validade e precisão. A análise 

fatorial confirmou a escala como unifatorial, e o valor do Alfa de Cronbach foi de 0,82. 

Juventude resiliente: Avaliação dos pontos fortes do desenvolvimento (DONNON; 

HAMMOND, 2007) – Escala composta por 94 itens, distribuídos em dez fatores identificados 

por meio de análise fatorial exploratória que avaliam os fatores de proteção. Participaram da 

pesquisa 2.291 jovens com idades entre 12 e 17 anos. A seguir serão nomeados os fatores 

avaliados e os valores do alfa de Cronbach que atestam a fidedignidade do instrumento. 

Suporte familiar (α = 0,96); relacionamento entre pares (α = 0,85); Coesão com a comunidade 

(α = 0,92); Compromisso com a aprendizagem (α = 0,88); Cultura da escola (α = 0,86); 

Sensibilidade cultural (α = 0,80); Autodomínio (α = 0,82); Empoderamento (α = 0,75); 

Autoconceito (α = 0,82) – aqui incluem-se a autoestima e a autoeficácia; Sensibilidade social 

(α = 0,87).  

Escala de resiliência do inquérito ao estudante (SUN; STEWART, 2007) – Escala 

composta por 34 itens distribuídos em quatro fatores, sendo eles: fonte de apoio da 

comunidade, suporte emocional e amizade, conexão da família com a comunidade e 

afeição/apoio familiar. A amostra para o estudo de validação (análise fatorial) foi composta 

por 2.794 crianças da escola primária, com idades entre 8 e 12 anos. Os autores reconhecem a 

resiliência como um processo e também dentro de uma perspectiva ecológica, na qual as 
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atitudes do indivíduo provêm da interação dele com seu ambiente social e dentro da 

comunidade, sendo a resiliência proveniente dessa relação juntamente com as características 

individuais da criança. Os valores de alfa de Cronbach, que indicam a fidedignidade da 

escala, variaram entre 0,67 e 0,84. 

Escala breve de resiliência (SMITH et al., 2008) – Escala composta por seis itens 

destinados a avaliar a capacidade de adultos voltarem ao estado anterior após passarem por 

adversidades. Suas características psicométricas foram examinadas com quatro amostras, 

incluindo dois grupos de estudantes: um com pacientes com dor crônica, e outro, de cardíacos. 

A estrutura fatorial foi avaliada pela análise dos componentes principais, tendo revelado uma 

solução unifatorial para o instrumento, com explicação de 67% da variância. A consistência 

interna foi averiguada pelo método de alfa de Cronbach, tendo obtidos valores entre 0,80 e 

0,91. 

Resiliência psicológica (WINDLE; MARKLAND; WOODS, 2008) – Escala 

composta por 19 itens, distribuídos em três fatores que avaliam a autoestima, competências 

pessoais e interpessoais de controle, que atuam como fatores de proteção contra riscos e 

adversidades. A coleta de dados foi realizada com 1.847 idosos (50 anos ou mais), e a 

validação se deu por meio da análise fatorial. Os índices de fidedignidade não foram 

apontados pelos autores. 

Medida de resiliência da criança e da juventude (UNGAR et al., 2008) – Escala de 

autorrelato, composta por 28 itens distribuídos em quatro fatores resultantes da análise 

fatorial, a saber: domínio individual, comunidade, domínio relacional e cultural. As 

respectivas dimensões tiveram alfas de Cronbach de 0,84, 0,66, 0,79 e 0,71. Essa escala foi 

elaborada a partir de um trabalho focal com 1.451 jovens em risco, com idades entre 12 e 23 

anos, de diferentes países. 

Escala de avaliação de resiliência – EAR (MARTINS; SIQUEIRA; EMILIO, 2010) 

– A EAR é uma escala composta por cinco fatores: adaptação ou aceitação positiva de 

mudanças, que reúne dez itens (α = 90), espiritualidade, composta por seis itens (α = 0,90), 

resignação diante da vida, composta por sete itens (α = 0,73), competência pessoal, que reúne 

cinco itens (α = 0,72), e persistência diante das adversidades, composta por quatro itens (α = 

0,78). A escala apresenta um alfa de Cronbach total de 0,88. Uma versão reduzida da EAR foi 

construída, reunindo 23 itens com um alfa de Cronbach total de 0,85. A EAR foi validada 

fatorialmente para uma amostra do Estado de São Paulo. 
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Acerca das duas escalas descritas a seguir não foram localizadas informações de 

validade e precisão, pois foram citadas em um artigo de revisão escrito por Windle, Bennett e 

Noyes (2011), e os autores não trazem tais informações.  

Escala de Ego-Resiliente (KLOHNEN, 1996) – Escala para adultos com idades entre 

18 e 48 anos, composta por 20 itens distribuídos em quatro fatores, a saber: otimismo, 

autonomia, relacionamento interpessoal e insight. 

Escala de atitudes resilientes – RAS (BISCOE; HARRIS, 1999) – Essa escala, 

construída para pais e crianças, é composta por 72 itens respondidos pelos pais e 56 

destinados às crianças responderem. Oito fatores da resiliência são avaliados, a saber: 

criatividade, humor, iniciativa, moralidade, insight, relacionamento interpessoal, persistência, 

crença nas próprias habilidades de improvisar coisas. 

Notou-se nesta revisão sobre instrumentos um grande interesse dos estudiosos da 

resiliência sobre como mensurar os componentes do construto ou este como um todo. 

Percebe-se, ainda, que, assim como não há um consenso sobre o conceito da resiliência, os 

fatores que a compõe etc., quando se faz o levantamento dos instrumentos, essa divergência 

de ideias é ainda mais marcante. Ainda sim, consideram-se importantes e relevantes todas as 

escalas e questionários já construídos até hoje, pois somente dessa forma será possível 

investigar cada vez mais o fenômeno. 

Como o propósito deste estudo é contribuir com a área da medida da resiliência, a 

próxima parte dos fundamentos teóricos deste trabalho versará brevemente sobre Psicometria. 

 

 

1.3 MEDIDAS EM PSICOLOGIA: A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E A PSICOMETRIA 

 

 

A Psicometria procura representar, com a técnica de medida dos processos mentais, o 

conhecimento da área da Psicologia e Educação, pelo método quantitativo. Sua vantagem em 

comparação à utilização de outros métodos, por exemplo, o uso da linguagem comum para 

descrever a observação dos fenômenos humanos, é a precisão dos dados obtidos 

(PASQUALI, 2009).  

Atualmente, é possível observar aspectos mais desenvolvidos da Psicometria, técnicas 

que permitem mensurar, como hoje é conhecido, o comportamento a partir da quantificação e 

extensão dos resultados das avaliações. Tal evolução teve início no final do século XIX, 

quando surgiu o interesse pelos psicólogos da Alemanha, Inglaterra, França e Estados Unidos 
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em quantificar as observações de comportamento. Galton foi considerado o criador da 

Psicometria, pois em 1880 criou testes para medir os processos mentais. Entre 1890 e 1930 

foi o período marcado pela evolução da avaliação da inteligência, com os estudos de Cattel, 

Binet e Spearman. No entanto, foi Thurstone, entre 1935 e 1947, que consolidou a 

Psicometria quando desenvolveu a técnica da análise fatorial múltipla. Os anos entre 1940 e 

1980 foram marcados pela era da sistematização, em que os pesquisadores procuraram fazer 

sínteses, além de críticas sobre o avanço da Psicometria. Nessa época foram introduzidas as 

normas de elaboração e uso dos testes pela American Psychological Association (APA); e 

posteriormente, a partir da década de 80, veio a era da Psicometria moderna, com a Teoria de 

Resposta ao Item (TRI). Embora tal teoria tenha sido formalizada nos anos 50 nos Estados 

Unidos, por Lord (1952, 1953), somente em meados dos anos 80 começou a ser mais 

utilizada, em função da complexidade de manipulação de seus modelos matemáticos que 

exigiam programas de computador muito avançados. Segundo Pasquali, embora essa técnica 

seja até então o modelo dito de primeiro mundo, ainda há muitos problemas a serem 

resolvidos para que se torne o modelo definitivo da Psicometria (PASQUALI, 1999, 2003). 

A avaliação psicológica está presente diariamente na vida de todo ser humano, seja ela 

informal ou formal. A maneira com que um indivíduo avalia o meio em que está inserido gera 

representações que o auxiliam em seu modo de agir e tomar decisões, garantindo, dessa 

forma, a sobrevivência na sociedade e o autodesenvolvimento. Este é um exemplo da 

avaliação informal. Já o aspecto da avaliação formal está inserido desde o início da história 

humana, em que os códigos de conduta eram o ponto de partida para avaliações feitas pelas 

pessoas e pela sociedade para julgar o comportamento de seus semelhantes (PASQUALI, 

1999). 

Considerada uma área de fundamental importância no campo da Psicologia, a 

avaliação psicológica tem se desenvolvido substancialmente ao longo dos anos. Com o intuito 

de facilitar a tomada de decisão, tanto para o diagnóstico quanto para intervenção, por meio 

de métodos e técnicas psicológicas, essa atividade se tornou um processo técnico-científico de 

coleta e tratamento de dados que se sustenta em técnicas construídas com o auxílio da 

Psicometria (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2003). O CFP publicou a 

Resolução nº 002/2003, que registra as normas para aprovação de testes psicológicos, 

elaborada com referência aos seguintes documentos:  

International Test Commission (2000). ITC Guidelines on Adapting Tests. 

International Test Commission. (disponível on-line em: http://www.intestcom.org).  

http://www.intestcom.org)/
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 American Educational Research Association, American Psychological 

Association & National Council on Measurement in Education (1999).  

 Standards for Educational and Psychological Testing. New York: American 

Educational Research Association. Canadian Psychological Association 

(1996).  

 Guidelines for Educational and Psychological Testing. Ontario, CA: CPA 

(disponível on-line em: http://www.cpa.ca/guide9.html). 

 

Pasquali (1999) faz uma introdução bastante esclarecedora no livro em que foi 

organizador, Instrumentos Psicológicos: Manual Prático de Elaboração, sobre o que 

representam os testes psicológicos. O autor afirma que teste psicológico é uma expressão 

científica cuidadosamente elaborada de comportamentos sistemáticos, sejam biológicos ou 

sociais, que visam avaliar situações e comportamentos a fim de tomar decisões que auxiliem o 

desenvolvimento e garantir a sobrevivência do próprio organismo. Importante salientar que a 

medida em Psicologia é indireta, ou seja, medem-se manifestações comportamentais ou 

autorrelatos que julgam ser a representação do construto psicológico. 

 

 

1.3.1 Escalas de avaliação: um dos tipos de medida psicométrica 

 

 

Pasquali (1999) afirma que o uso de escalas, principalmente na área da Psicologia 

Social e da Personalidade, é ainda muito difundido, pois está embasado no fato de que é uma 

técnica capaz de trazer conhecimento válido para as ciências do comportamento. 

Ao construir um instrumento de medida psicológica, muitas considerações e medidas 

devem ser tomadas, as quais serão descritas no decorrer desta seção. A princípio, será 

detalhado especificamente o conceito de escala, inclusive será exposta uma breve elucidação 

sobre a confusão que surge quando se começa a pesquisar sobre o assunto, que se trata da 

diferenciação de escalas, testes psicológicos e inventários. 

Existem muitas dúvidas quanto ao conceito de escala como medida psicométrica. Tais 

dúvidas surgem, principalmente, quando se tenta diferenciar escala de testes e de inventários. 

Pasquali (1999) primeiramente esclarece sobre medidas escalares. Estas são utilizadas 

principalmente na Psicologia Social para avaliar atitudes, e também no campo da 

Personalidade, com a finalidade de medir traços de personalidade. Um exemplo de medida 

http://www.cpa.ca/guide9.html
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escalar brasileira é o Inventário Fatorial de Personalidade (PASQUALI; AZEVEDO; 

GHESTI, 1997). 

A única diferença que Pasquali (1999) enxerga é que os testes são mais 

frequentemente utilizados na avaliação das aptidões (instrumentos em que há respostas certas 

e erradas); inventários são mais vistos no campo da personalidade e da psicopatologia, sendo 

que estes dois somente se diferenciam das escalas por apresentarem normas de interpretação, 

enquanto para as escalas não são elaboradas tais normas. Pasquali (1999, p. 105) salienta o 

seguinte: 

 

Na verdade, diferenças essenciais entre estes vários tipos de medidas 

psicométricas não existem. Há mesmo dúvidas quanto a existirem diferenças 

importantes entre escalas psicométricas e escalas psicofísicas. A distinção, 

neste último caso, talvez ainda faça sentido. A escala psicofísica visa 

escalonar estímulos físicos (através de medida fundamental) que 

corresponderia ou produziria [sic] uma escala intervalar psicológica (escala 

de resposta), sendo as duas relacionadas por alguma lei psicofísica. A escala 

psicométrica visa escalonar estímulos que expressam um construto 

psicológico e seria mais neste sentido restrito que se usaria mais comumente 

o conceito de escala psicométrica. Mas estas distinções se tornam muito 

tênues, porque, afinal, sempre se escalonam estímulos (itens) observáveis. 

 

Ainda sobre a escala psicofísica, convém esclarecer que esta é voltada para verificar e 

descrever a correlação que existe entre um estímulo físico e a resposta do sujeito, por 

exemplo, verificar a reação de uma pessoa ao ouvir determinado som ou sentir determinado 

cheiro (PASQUALI, 1999). 

Sobre a diferenciação entre escalas, testes e inventários, de fato, ao consultar os 

instrumentos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, pode-se observar que não há 

um consenso entre os autores ao nomearem seus instrumentos. Por exemplo, há diversas 

escalas que são utilizadas com normas de interpretação, portanto, poderiam ser chamadas de 

testes, comprovando a afirmação de Pasquali (1999), que não há uma diferença primordial 

entre os tipos de medidas. 

Outros autores foram consultados com o objetivo de esclarecer ainda mais a questão 

dos testes psicológicos. Originalmente, a palavra teste vem do latim (testis = testemunha) e do 

inglês (test = prova). No sentido etimológico, fazer um teste significa dar um testemunho ou 

fazer uma prova, neste caso, considera-se implícito o sentido da medida, como um ponto de 

referência. Para complementar, um teste pode ser, ainda, um instrumento de medida 

psicológica (VAN KOLCK, 1981). 
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Segundo Cronbach (1996), um teste é um procedimento sistemático para observar o 

comportamento e descrevê-lo com a ajuda de escalas numéricas ou categorias pré-fixadas; 

sistemático no sentido de que o examinador coleta e interpreta as informações ou observa o 

comportamento de maneira que qualquer pessoa possa fazê-lo sem interferir nos resultados. 

Essa ação pode incluir questionários, escalas, inventários, testes com aparelhos para medir a 

coordenação, por exemplo, ou até mesmo registros de produção numa linha de montagem. 

Entende-se, de acordo com a visão desses autores, que toda medida do 

comportamento, seja chamada de escala, teste ou inventário, se trata de um teste, uma vez que 

tal medida tenha como objetivo identificar diferenças entre indivíduos ou entre as reações do 

mesmo indivíduo em diferentes ocasiões (ANASTASI, 1977). 

Esclarecidos alguns pontos sobre o conceito de escalas, serão tratados a partir de agora 

alguns pontos referentes à sua construção. Uma das considerações à qual se deve atentar ao 

construir uma escala psicométrica diz respeito ao tipo de escala que se pretende elaborar. Para 

tanto, uma primeira preocupação deve ser levada em conta: os procedimentos teóricos. Aqui 

incluem-se dois pontos. Primeiramente, deve-se ter muito bem esclarecida e definida a 

fundamentação teórica que dará sustentação ao instrumento, com ênfase especial na definição 

do construto (CFP, 2003). A partir disso, deverá ser definido, com base na teoria que se 

pretende medir, se a escala será uni ou multidimensional. 

Segundo Pasquali (1999), escalas unidimensionais são aquelas que expressam somente 

uma dimensão subjacente, ou seja, apenas um traço latente, como, por exemplo, a ansiedade. 

Dentro desse quesito entram também os casos em que se pretende medir vários traços latentes, 

mas um independentemente do outro. Neste caso, será necessário construir uma escala para 

cada traço latente, constituindo um aglomerado de escalas unidimensionais, e este conjunto 

pode ser chamado de inventário ou escalas multifatoriais. Já as escalas multidimensionais são 

aquelas em que mais de um traço latente afeta as respostas dos sujeitos num dado conjunto de 

itens, ou seja, se um pesquisador quiser saber se uma pessoa está feliz, quando tal pessoa 

responder a um conjunto de itens subjetivos, a mesma irá levar em consideração vários fatores 

de sua vida, como trabalho, família, amigos etc. Sendo assim, quando o sujeito responder aos 

itens, suas respostas estarão determinadas por vários traços latentes, e não um único. Segundo 

o autor, esse tipo de situação é comumente observada na Psicologia, portanto, o modelo de 

escalas multidimensionais deveria ser o escolhido pelos psicólogos 

No entanto, dois pontos importantes devem ser levados em consideração, segundo 

Pasquali (1999). Primeiramente, supõe-se que as escalas unidimensionais medem 

predominantemente um único traço latente, sendo este o principal, embora secundariamente 
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outros traços estariam envolvidos. Neste caso, a variância que os traços secundários produzem 

nos itens não é um problema, uma vez que cada item tem sua própria variância, ficando, dessa 

forma, todos embutidos em uma única, restando como resultado final aquela que os itens têm 

em comum, que seria o traço principal que a escala pretende medir.  

Em segundo lugar, o autor afirma que, dada a complexidade e ambiguidade que uma 

escala multidimensional apresentaria, ficaria muito difícil tratar os dados em pesquisas que 

visam desenvolver uma teoria psicológica, portanto, as escalas unidimensionais ainda são as 

mais utilizadas nas pesquisas da área da Psicologia. 

Outra consideração que deve ser levada em conta ao construir uma escala diz respeito 

à técnica utilizada para a mesma. Atualmente, a mais utilizada é a técnica de Likert (1932 

apud PASQUALI, 1999, p. 119). Likert considera que as propriedades psicológicas têm 

magnitudes, portanto, podem ser medidas. A escala tipo Likert pretende verificar o nível de 

concordância do sujeito com uma série de afirmações (itens) que expressam um construto 

psicológico. As respostas podem ser dadas numa escala de cinco pontos, sendo esse tipo 

chamado de Escala Likert. Atualmente, existem utilizações de escalas de respostas que 

variam até mais de 10 pontos, sendo as mais utilizadas as de 5 e 7 pontos. 

 

 

1.3.2 Procedimentos de validade, fidedignidade e análise de itens 

 

 

Ao construir uma a escala ou um teste, é preciso garantir sua qualidade psicométrica. 

Para tanto, deve-se atentar aos procedimentos de validade e fidedignidade a serem adotados, 

pois estes poderão garantir que o instrumento mede realmente aquilo a que se propõe e o quão 

bem e sem erros o faz. Desde o início da preparação dos itens da escala é necessário 

estabelecer critérios que garantirão a validade e fidedignidade final. A primeira preocupação é 

referente à validade de conteúdo do instrumento, a fim de garantir a abrangência 

representativa do campo de comportamento a ser medido. Para tanto, necessariamente deve 

ser feita uma revisão bibliográfica completa de livros, publicações, manuais e pesquisas atuais 

que sejam significativos para o assunto, além de consultas a especialistas na área. Neste 

último caso, os especialistas podem servir como juízes na classificação dos itens de acordo 

com o grau de concordância entre eles (ANASTASI, 1977). 

O próximo passo a seguir num processo de validação é garantir que o instrumento 

mede efetivamente um conceito teórico ou um traço. Segundo Anastasi (1977), isso seria a 
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validade de conceito ou, conforme Pasquali (2003), validade de conceito ou de construto. 

Todo dado que elucida a natureza do traço em questão, seu desenvolvimento e tudo o que 

puder levantar em diferentes fontes de informações que descrevam o comportamento será 

importante para compor a validade de conceito do instrumento (ANASTASI, 1977). Pasquali 

(2003) salienta que esse tipo de validade é considerada a forma mais fundamental de validade 

dos instrumentos psicológicos. 

Uma das técnicas empregadas para garantir o tipo de validade em questão pode ser 

encontrada dentro dos princípios da estatística paramétrica (GUILFORD, 1950). Anastasi 

(1977) sugere a análise fatorial como uma técnica específica muito importante, pois por meio 

desta é possível identificar traços psicológicos, ou seja, verificar se os itens que compõem a 

escala e/ou teste se agrupam em conjuntos de itens, também chamados de fatores, e se 

representam os pressupostos teóricos das características avaliadas pelo instrumento. 

O processo da análise fatorial visa agrupar estatisticamente itens semelhantes de um 

teste (ou outro instrumento) que avaliam traços em comum, com o objetivo de explicar o 

comportamento por meio da redução a poucos fatores a partir de uma multiplicidade inicial de 

variáveis. Dessa maneira, é feita a composição dos fatores componentes de um teste. Para que 

um teste tenha validade fatorial é necessário que os itens que o compõem apresentem 

correlações com cada fator, de tal forma que representem o traço que se pretende avaliar 

(ANASTASI, 1977).  

Pasquali (2003) complementa, ao dizer que pode ser utilizada a carga fatorial dada 

pela análise fatorial para saber se o item é um bom representante comportamental de um traço 

latente. Uma matriz de cargas fatoriais é um dos produtos finais da análise fatorial. Uma carga 

fatorial é um coeficiente, um número decimal, positivo ou negativo, que varia entre -1 a 1, 

que expressa o quanto um teste ou variável observada estão carregados ou saturados em um 

fator. Em outras palavras, quanto maior for a carga do item em um fator, mais a variável se 

identifica com o traço que o fator mede. 

Além de todos esses aspectos descritos que a análise fatorial traz como contribuição à 

construção de um instrumento de medida, tal análise também mostra a porcentagem da 

variância total explicada pelo teste, ou seja, o quanto do construto em questão é avaliado pelos 

fatores resultantes. Quanto maior ela for, mais alta é a validade de construto do instrumento. 

(PASQUALI, 2003). 

Quanto à fidedignidade do instrumento, que pode ser chamada também de precisão, 

diz respeito à capacidade do teste de medir sem erros. Uma das formas de se obter o grau de 

fidedignidade de um instrumento é pelo cálculo do Alfa de Cronbach, pois esse cálculo 
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possibilita analisar a consistência interna dos itens, isto é, verifica a congruência que cada 

item do teste tem com o restante dos itens do mesmo teste. Lee J. Cronbach foi quem propôs 

essa análise, em 1951, para indicar o grau de covariância dos itens entre si, servindo como 

indicador de consistência interna do teste. Coeficientes alfa podem variar de 0 a 1, enquanto o 

0 indica ausência total de consistência interna, o 1 indica presença de 100% de consistência 

interna (Pasquali, 2003). 

Como complemento, na hora de se construir um instrumento são usadas técnicas de 

análises de itens que podem contribuir substancialmente com a qualidade de uma escala, por 

exemplo. Os itens podem ser analisados quanto ao seu aspecto qualitativo (conteúdo e forma) 

e quantitativo (propriedades estatísticas). No que tange ao primeiro aspecto, já foram expostos 

alguns procedimentos no início desta seção. Já quanto ao segundo, uma das formas de se 

analisar é pelo método da correlação item-total, que indicará se o item colabora ou não com o 

teste. Correlações baixas (< 0,30) podem sugerir que o item seja excluído do instrumento, e 

como resultado o teste ficará mais puro e homogêneo (GUILFORD; FRUCHTER, 1978). 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 GERAL 

 

 

Construir e validar um instrumento que avalie os atributos pessoais da resiliência. 

 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 

 Construir os itens da escala; 

 Realizar estudos de validade de conteúdo e de construto para essa escala;  

 Investigar a fidedignidade e análise dos itens. 

 

Como o estudo consistiu de duas fases, para facilitar a compreensão do leitor, elas serão 

apresentadas separadamente, ou seja, o texto versará sobre Método e Resultados de cada uma 

das fases. Na Conclusão serão reunidos os principais achados, as limitações e as contribuições 

de ambas as fases. 
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3 PRIMEIRA FASE: CONSTRUÇÃO DA ESCALA E VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO 

 

 

3.1 MÉTODO 

 

 

Antes de apresentar detalhes da primeira fase do estudo, destaque-se que esta pesquisa 

foi do tipo instrumental (DRENTH, 1985), pois teve como objetivo construir e validar um 

instrumento baseado em teoria psicológica para posterior uso em diagnóstico ou pesquisa. 

Essa fase, eminentemente teórica, consistiu em realizar um levantamento de pesquisas e 

conceitos teóricos publicados em periódicos científicos, anais de congressos e livros que 

fizeram menção aos atributos pessoais da resiliência, além de identificar características já 

avaliadas em outros instrumentos. Feito isto, o próximo passo dessa primeira fase foi 

relacionar os atributos mais citados, ou seja, encontrados por mais de cinco pesquisadores. 

Em seguida, foram construídos itens para representar as definições dos atributos e, por fim, o 

conjunto dos itens foi submetido à avaliação de especialistas para a verificação de sua 

adequação para representar as definições.  

 

 

3.1.1 Procedimentos 

 

 

O primeiro passo foi fazer o levantamento dos aspectos teóricos (que serão chamados 

de atributos pessoais da resiliência ao longo deste texto) e, posteriormente, a construção dos 

itens. Para tanto, foram adotados os seguintes procedimentos:  

1) Revisão teórica composta por pesquisas empíricas, instrumentos de resiliência, 

modelos e conceitos teóricos propostos por pesquisadores da área que identificaram os 

atributos pessoais da resiliência. 

2) Organização dos atributos mais citados. 

3) Definição de cada um deles, de acordo com os teóricos da área. 

4) Construção dos itens que compuseram a escala. Para tanto, foram elaborados cerca 

de dez itens para cada atributo, tomando por base a definição de Anastasi (1977) segundo a 

qual itens são frases curtas e de redação simples que fazem referência ao construto. 
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5) Análise de juízes para confirmar se os itens representavam teoricamente as 

definições das dimensões do construto. Para tanto, foram contatados estudiosos de resiliência 

e especialistas em construção de instrumentos psicológicos. A esses juízes coube a tarefa de 

analisar cada item quanto à sua clareza e adequação semântica e, também, dada a descrição 

dos atributos, relacionar cada item a cada atributo. Esse procedimento visa garantir, segundo 

Anastasi (1977), uma forma de validade da escala, a validade de conteúdo.  

 

 

3.2 RESULTADOS 

 

 

Esta seção trará os resultados encontrados referentes à primeira fase da pesquisa, ou 

seja, o levantamento e definição dos atributos pessoais da resiliência, a construção dos itens e 

a validação de conteúdo que farão parte do instrumento inicial.  

 

 

3.2.1 Levantamento dos atributos 

 

 

Uma busca às bases de dados bibliográficos, tais como Scientific Eletronic Library 

Online (SciELO), American Psychological Association (APA), Biblioteca Virtual de 

Psicologia (BVS – Psi) e Google Acadêmico, assim como o levantamento de livros citados 

nos artigos científicos, permitiu encontrar uma série de pesquisas empíricas, relatos de 

construção de instrumentos para avaliar resiliência, proposição de modelos e conceitos 

teóricos feitos por pesquisadores da área que identificaram atributos pessoais da resiliência. 

Para introduzir tal levantamento serão relatados os principais atributos encontrados em 

cada parte deste trabalho. Na seção 2.2.1, sobre origem e significado da resiliência, foi 

possível encontrar alguns atributos, tais como a tolerância a mudanças, o autocontrole e o 

autoconceito positivo. Na seção 2.2.2, sobre conceitos e contribuições, observaram-se 

menções sobre a independência, a autoconfiança, a capacidade de se relacionar e a 

autoeficácia. 

A seção 2.2.3 relata mais algumas pesquisas, sendo que 21 artigos encontrados 

fizeram menção aos aspectos pessoais da resiliência. Dentre os atributos mais citados 

enquadra-se a autoestima, a criatividade e o humor. Na seção 2.2.4, sobre os modelos teóricos 
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de resiliência, foi possível extrair mais alguns, como a aceitação positiva de mudanças e o 

otimismo. Finalmente, na seção 2.2.5, que traz alguns instrumentos, foram citadas a 

moralidade, a introspecção e a iniciativa, por exemplo.  

Para finalizar, fez-se necessário relacionar todos os atributos mencionados em cada 

seção, que foram organizados em função do nome e descritos no próximo passo. 

 

 

3.2.2 Organização dos atributos mais citados 

 

 

Foi encontrada uma gama de atributos apontados pelos pesquisadores, no entanto, 

foram selecionados aqueles citados por cinco ou mais autores, pressupondo que, dessa forma, 

se garanta a consistência dos fatores que comporão a escala.  

Uma questão importante observada e que pode causar algum tipo de confusão diz 

respeito ao fato de que, às vezes, um mesmo atributo pode ser referido por autores diferentes 

com nomenclaturas distintas. No entanto, a leitura minuciosa de cada estudo permitiu 

identificar que, embora às vezes sejam utilizados nomes diferentes para designar os atributos, 

a partir das explicações referentes o significado de cada um, em sua essência, estão muito 

relacionados entre si. Isso contribuiu, portanto, para fazer a junção dos atributos que estavam 

relacionados à mesma característica, totalizando 15 atributos.  

O Quadro 2 mostra o levantamento realizado, trazendo a nomenclatura original citada 

pelo autor, sua referência e, em seguida, como o conjunto ficou denominado.  

 

 

Quadro 2 Atributos mais frequentes 

Nº NOMENCLATURA 

ORIGINAL 

AUTOR ANO ATRIBUTO 

1 

Estratégias de 

enfrentamento flexíveis 
Werner e Smith 1989 

ACEITAÇÃO 

POSITIVA DE 

MUDANÇA 

Aceitação de si mesmo e da 

vida (adaptabilidade, 

flexibilidade) 

Wagnild e Young 1993 

Tolerância a mudanças Zimmerman e Arunkumar 1994 

Adaptação aos eventos 

estressores 

McCubbin, Thompson e 

McCubbin 
1996 

Adaptação aos eventos 

estressores 
Walsh 1998 

Aceitação positiva de 

mudanças 
Connor e Davidson 2003 
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Adesão ao tratamento da 

doença 
Bianchini e Dell'Aglio 2006 

Aceitação da infecção 

(HIV) 
Carvalho et al. 2007 

Aceitação positiva de 

mudanças 

Martins; Siqueira e 

Emílio 
2010 

Adaptação positiva Menezes, López e Delvan 2010 

Aceitação positiva de 

mudanças 
Ribeiro e Gualda 2011 

2 

Autoconfiança Werner e Smith 1989 

AUTOCONFIANÇA 

Autoconfiança Wagnild e Young 1993 

Autoconfiança Grotberg 1995 

Autoconfiança Masten e Coastworth 1995 

Autoconceito positivo Haggerty et al. 2000 

Confiança nos próprios 

instintos 
Connor e Davidson 2003 

Autoconfiança 
Gomes, Rabinovich e 

Bastos 
2005 

Autoconfiança Sanches 2007 

3 

Autoeficácia Masten e Coastworth 1995 

AUTOEFICÁCIA 

Crença nas próprias 

habilidades de improvisar 

coisas 

Biscoe e Harris 1999 

Autoeficácia Perry e Bard 2001 

Autoeficácia Reivich e Shatté 2002 

Autoeficácia Donnon e Hammond 2003 

Autoeficácia Guajardo 2005 

Autoeficácia 
Gillespie, Chaboyer, 

Wallis e Grimbeek 
2007 

Autoeficácia Oliveira e Lipp 2009 

4 

Autoestima Grotberg 1995 

AUTOESTIMA 

Autoestima Masten e Coastworth 1995 

Autoestima Ojeda e Melillo 1997 

Autoestima Luthar, Cicchetti e Becker 2000 

Autoestima Masten 2001 

Autoestima Richardson 2002 

Autoestima Oshio et al. 2002 

Autoestima Donnon e Hammond 2003 

Autoestima Pesce et al. 2004 

Autoestima 
Gomes, Rabinovich e 

Bastos 
2005 

Autoestima Lévano 2005 

Autoestima Guajardo 2005 

Autoestima Bianchini e Dell'Aglio 2006 

Autoestima Quintana et al. 2007 

Autoestima Sanches 2007 

Autoestima Sun e Stewart 2007 

Autoestima Vergara 2008 

Autoestima 
Windle; Markland e 

Woods 
2008 

Autoconceito positivo Cardozo e Alderete 2009 

Autoestima Menezes, López e Delvan 2010 

5 Bom humor Werner e Smith 1989 BOM HUMOR 
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Humor Wolin e Wolin 1993 

Humor Grotberg 1995 

Humor Tagle V 1996 

Humor Ojeda e Melillo 1997 

Humor Biscoe e Harris 1999 

Humor Hurtes e Allen 2001 

Senso de humor Richardson 2002 

Humor Lévano 2005 

Humor 
Gomes, Rabinovich e 

Bastos 
2005 

Humor 
Rodríguez, Hortúa Q e 

Chibuque 
2007 

Humor Ossa e Díaz 2007 

Humor Silveira e Mahfoud 2008 

6 

Controle interno Werner e Smith 1989 

CONTROLE 

EMOCIONAL 

Autocontrole Zimmerman e Arunkumar 1994 

Saúde emocional Hiew et al. 2000 

Autocontrole Masten 2001 

Autocontrole Richardson 2002 

Regulação emocional Oshio et al. 2002 

Regulação emocional Reivich e Shatté 2002 

Controle emocional Connor e Davidson 2003 

Controle interno Guajardo 2005 

Autocontrole Bianchini e Dell'Aglio 2006 

Dificuldades emocionais Mota et al. 2006 

Força emocional 
Valdebenito, Loizo e 

García 
2007 

Autocontrole 
Gillespie, Chaboyer, 

Wallis e Grimbeek 
2007 

Autorregulação das 

habilidades emocionais 
Cardozo e Alderete 2009 

Controle das emoções Oliveira e Lipp 2009 

Regulação das emoções Belancieri et al. 2010 

7 

Talentos Wagnild e Young 1993 

CRIATIVIDADE 

Criatividade Wolin e Wolin 1993 

Criatividade Grotberg 1995 

Talentos Masten e Coastworth 1995 

Criatividade Tagle V 1996 

Criatividade Ojeda e Melillo 1997 

Criatividade Biscoe e Harris 1999 

Criatividade Hiew et al. 2000 

Criatividade Hurtes e Allen 2001 

Criatividade Richardson 2002 

Criatividade Sinclair e Wallston 2004 

Criatividade Lévano 2005 

Criatividade 
Rodríguez, Hortúa Q e 

Chibuque 
2007 

Criatividade Menezes, López e Delvan 2010 

8 

Empatia Cecconello e Koller 2000 

EMPATIA 

Empatia Reivich e Shatté 2002 

Empatia Lévano 2005 

Empatia Sun e Stewart 2007 

Empatia Oliveira e Lipp 2009 
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9 

Esperança Bronffenbrenner 1993 

ESPERANÇA 

Esperança Grotberg 1997 

Esperança Richardson 2002 

Esperança Poletto, Wagner e Koller 2004 

Desesperança (esperança) Mota et al. 2006 

Esperança 
Gillespie, Chaboyer, 

Wallis e Grimbeek 
2007 

Esperança Vergara 2008 

10 

Independência Werner e Smith 1989 

INDEPENDÊNCIA 

Independência Wagnild e Young 1993 

Independência Wolin e Wolin 1993 

Independência Grotberg 1995 

Autonomia Klohnen 1996 

Independência Tagle V 1996 

Independência Ojeda e Melillo 1997 

Autonomia Luthar, Cicchetti e Becker 2000 

Independência Hurtes e Allen 2001 

Autonomia Masten 2001 

Autonomia Guajardo 2005 

Autonomia Lévano 2005 

Autonomia Bianchini e Dell'Aglio 2006 

Independência Díaz, Giraldo e Buitrago 2006 

Autonomia Ossa e Díaz 2007 

Independência Resende et al. 2010 

11 

Iniciativa Wolin e Wolin 1993 

INICIATIVA 

Iniciativa Tagle V 1996 

Iniciativa Ojeda e Melillo 1997 

Iniciativa Biscoe e Harris 1999 

Iniciativa Hurtes e Allen 2001 

Iniciativa Díaz, Giraldo e Buitrago 2006 

12 

Estilo cognitivo reflexivo Werner e Smith 1989 

INTROSPECÇÃO 

Reconhecimento e 

percepção do sentido da dor 
Flash 1991 

Insight Wolin e Wolin 1993 

Insight Tagle V 1996 

Insight Klohnen 1996 

Introspecção Ojeda e Melillo 1997 

Insight Biscoe e Harris 1999 

Insight Hurtes e Allen 2001 

Análise causal Reivich e Shattè 2002 

Introspecção Díaz, Giraldo e Buitrago 2006 

Autodistanciamento 

(autocompreensão e, 

portanto, reflexão, 

inteligência, sabedoria e 

capacidade crítica) 

Silveira e Mahfoud 2008 

Análise causal Oliveira e Lipp 2009 

13 

Moralidade Wolin e Wolin 1993 

MORALIDADE 

Conduta moral Tagle V 1996 

Moralidade Ojeda e Melillo 1997 

Moralidade Biscoe e Harris 1999 

Valores Hurtes e Allen 2001 

Ter valores positivos Richardson 2002 
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(honestidade, 

responsabilidade, 

integridade) 

Moralidade Díaz, Giraldo e Buitrago 2006 

Responsabilidade Sanches 2007 

Responsabilidade 
Valdebenito, Loizo e 

García 
2007 

Responsabilidade Ribeiro e Gualda 2011 

14 

Otimismo Bronffenbrenner 1993 

OTIMISMO 

Otimismo Klohnen 1996 

Otimismo Tavares 2001 

Orientação futura positiva Oshio et al. 2002 

Otimismo Reivich e Shatté 2002 

Otimismo Sinclair e Wallston 2004 

Otimismo Silveira e Mahfoud 2008 

Otimismo Oliveira e Lipp 2009 

Otimismo Lévano 2009 

15 

Engajamento com o meio 

social 
Werner e Smith 1989 

SOCIABILIDADE 

Relacionamento Wolin e Wolin 1993 

Comunicação Grotberg 1995 

Sociabilidade Masten e Coastworth 1995 

Capacidade de estabelecer 

laços íntimos satisfatórios 
Tagle V 1996 

Capacidade de se relacionar Ojeda e Melillo 1997 

Relacionamento 

interpessoal 
Biscoe e Harris 1999 

Competência social Cecconello e Koller 2000 

Relações positivas entre 

colegas e comunidade 
Perry e Bard 2001 

Relacionamento Hurtes e Allen 2001 

Alcançar pessoas Reivich e Shattè 2002 

Ser comunicativo Richardson 2002 

Ser tolerante Richardson 2002 

Bom relacionamento com 

as pessoas 
Pesce et al. 2004 

Capacidade de se relacionar 

com o meio 
Guajardo 2005 

Relacionamentos positivos Ferris e Sinclair 2005 

Interação Díaz, Giraldo e Buitrago 2006 

Relacionamento saudável 

com pessoas do convívio 
Bianchini e Dell'Aglio 2006 

Comunicação Ossa e Díaz 2007 

Competências sociais Sanches 2007 

Capacidade de se relacionar Ribeiro e Gualda 2011 

 

No total, 11 referências foram encontradas para Aceitação positiva de mudança; 8 para 

Autoconfiança; 8 para Autoeficácia; 20 referências para Autoestima; 13 para Bom humor; 16 

para Controle emocional; 14 para Criatividade; 5 para Empatia; 7 para Esperança; 16 para 

Independência; 6 para Iniciativa; 12 para Introspecção; 10 para Moralidade; 9 para Otimismo; 
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e 21 para Sociabilidade. Essa grande quantidade de referências encontradas para cada atributo 

parece garantir a consistência da escala que foi construída sob tais enfoques. 

 

 

3.2.3 Definição dos atributos 

 

 

 O Quadro 3 relaciona cada um dos atributos e sua definição resumida de acordo com 

os teóricos da área. 

 

Quadro 3 Definições dos atributos. 

Nº Atributo Definição 

1 

Aceitação 

positiva de 

mudanças 

É o reconhecimento de que as mudanças e as situações difíceis podem 

oferecer oportunidades de crescimento (MARTINS; SIQUEIRA; 

EMILIO, 2010) 

2 Autoconfiança 

Refere-se à pessoa que é segura, acredita que pode se colocar diante de 

qualquer situação com uma postura forte e eficaz (SOUZA; PUENTE-

PALACIOS, 2007) 

3 Autoeficácia 

Refere-se à crença e percepção do indivíduo sobre suas próprias 

capacidades. Diz respeito à confiança da pessoa no poder que seus atos 

têm de gerar os resultados desejados. Não está relacionada às habilidades 

que o sujeito possui, mas em seu julgamento sobre tais (BANDURA, 

1997) 

4 Autoestima 

Avaliação positiva de si mesmo. Juízo de valor que se expressa mediante 

as atitudes que o indivíduo mantém em relação a si mesmo, ou seja, uma 

pessoa que se considera capaz, importante e valiosa (COOPERSMITH, 

1967) 

5 Bom humor 

É a habilidade de usar o bom humor para lidar com os problemas, não 

para negá-los, mas, sim, para lhe possibilitar um alívio e uma forma de 

enxergar a vida de maneira otimista (SILVEIRA E MAHFOUD, 2008) 

6 
Controle 

emocional 

Capacidade de controlar suas emoções, improvável ter ataques de ira e 

condutas agressivas. Apresenta um manejo adequado da expressão de 

seus sentimentos sem mostrar-se imprevisível em suas expressões, ou 

seja, tem estabilidade de humor (KAROLY, 1993). As emoções são 

expressas de maneira adequada, sejam elas positivas ou negativas 

(REIVICH; SHATTÉ, 2002) 

7 Criatividade 

Capacidade de criar ordem, beleza e finalidade, a partir do caos e da 

desordem (OJEDA, 1997). Significa criar meios de inovar na esfera 

pessoal, familiar e social para transformar a realidade e solucionar os 

problemas (WOLÍN; WOLÍN, 1993) 

8 Empatia 

Habilidade de se colocar no “lugar do outro”, perceber o estado 

emocional (pensamentos e sentimentos) de outra pessoa, sem que ela 

necessariamente o diga, e compreender as razões que a levam a se 

comportar de determinado modo. Pode ser praticada por meio da 

observação e interpretação de comportamentos não verbais, como 

expressões faciais, tons de voz e postura corporal (OLIVEIRA; LIPP, 

2009) 
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Nº Atributo Definição 

9 Esperança 

É um estado de motivação positiva que direciona o indivíduo em busca de 

seus objetivos, motivações e comportamentos. Um dos mecanismos que 

compõem a esperança é um sentido de controle internalizado que cria a 

determinação e a vontade para realizar seus objetivos, mesmo quando a 

realidade se torna mais desafiadora ou os obstáculos mais difíceis, ou 

seja, a esperança vem de dentro do indivíduo (SNYDER; IRVING; 

ANDERSON, 1991) 

10 Independência 

Capacidade de manter distância emocional e física de outras pessoas, sem 

cair no isolamento (WOLÍN; WOLÍN, 1993). Ou seja, habilidade de 

participar da vida econômica e social e decidir o que se quer fazer com 

seus recursos sem a ajuda de terceiros.  

11 Iniciativa 

Refere-se ao prazer de se exigir e se pôr à prova em tarefas 

progressivamente mais exigentes. A pessoa que tem iniciativa tem um 

grande interesse em se pôr para resolver os problemas e exercer controle 

sobre eles (WOLÍN; WOLÍN, 1993) 

12 Introspecção 

Arte de perguntar e dar uma resposta honesta (MELILLO; ESTAMATTI; 

CUESTAS, 2005). Capacidade de manter o autodistanciamento, ou seja, 

ser autocompreensivo, o que inclui reflexão, inteligência, sabedoria e 

capacidade crítica (SILVEIRA E MAHFOUD, 2008). Diz respeito à 

capacidade de compreender as qualidades de si mesmo e dos outros e 

poder refletir de uma forma ativa e pessoal sobre as experiências vividas 

(WOLÍN; WOLÍN, 1993) 

13 Moralidade 

Qualidade de se comprometer com valores e de estender o desejo pessoal 

de bem-estar a toda a humanidade (MELILLO; ESTAMATTI; 

CUESTAS, 2005). É o anseio de viver uma vida pessoal satisfatória, 

ampla e com riqueza interior. Refere-se à consciência moral, de saber 

diferenciar o bem do mal (WOLÍN; WOLÍN, 1993) 

14 Otimismo 

Capacidade de identificar fontes externas (do meio) e internas (do próprio 

indivíduo) que possam promover uma visão favorável do futuro 

(LUTHANS; YOUSSEF, 2007) e transformá-las em ações para 

concretizar seus objetivos 

15 Sociabilidade 

Habilidade de se relacionar e criar laços de intimidade com outras 

pessoas, com o intuito de equilibrar a própria necessidade de afeto à 

medida que se relaciona com os outros (WOLÍN; WOLÍN, 1993). 

Capacidade de se comunicar, dialogar e interagir com os demais. Ser 

capaz de confiar nas pessoas e ser tolerante perante as divergências, a fim 

de evitar conflitos 

 

Realizada as definições, foi construído um total de 156 itens para representar os 15 

atributos pessoais da resiliência. O Quadro 4 informa o número de itens construídos para cada 

um deles.  
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Quadro 4 Quantidade de itens por atributo 

Atributo Número de itens 

Aceitação positiva de mudanças 10 

Autoconfiança 10 

Autoeficácia 10 

Autoestima 10 

Controle emocional 13 

Criatividade 11 

Empatia 10 

Esperança 10 

Bom humor 10 

Independência 10 

Iniciativa 10 

Introspecção 11 

Moralidade 10 

Otimismo 11 

Sociabilidade  10 

TOTAL 156 

 

 

3.2.4 Análise de juízes 

 

 

Para finalizar a construção da escala, os 156 itens passaram pela análise de juízes. Os 

participantes foram convidados, via e-mail, a realizar o estudo, sendo o aceite de livre e 

espontânea vontade. Cabe ressaltar um problema que limitou este estudo. Dos seis juízes 

contatados, somente três deram retorno. Destes, somente um era especialista em resiliência 

(mestrando em Psicologia da Saúde, cuja linha de pesquisa era relacionada à resiliência), os 

outros dois, em construção de testes (sendo o primeiro mestre em Avaliação Psicológica, e o 

segundo, mestrando em Psicologia da Saúde, mas com experiência em construção de testes). 

Como a análise dos itens requer um maior número de pessoas conhecedoras da resiliência, 

foram consideradas somente as sugestões referentes à adequação semântica e clareza das 

frases, portando a validação de conteúdo foi descartada. 

Uma questão importante foi comentada em unanimidade pelos três juízes. Os 

participantes acreditam que os fatores Autoestima, Autoconfiança e Autoeficácia poderiam se 

juntar, pois são muito parecidos em relação ao conteúdo. A princípio, a decisão foi de mantê-

los, pautada na hipótese de que o resultado da análise fatorial poderá direcionar, com respaldo 

estatístico, se os fatores devem se manter da forma em que estão ou não. 
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Após a análise dos juízes, apenas seis itens foram excluídos da escala, sendo cinco 

deles por terem o mesmo conteúdo e um por não parecer retratar o atributo. Além disso, 

foram realizados ajustes em alguns itens, para torná-los mais claros ao respondente. Dessa 

forma, cada componente da escala ficou composto por 10 itens, totalizando 150.  

 

 

3.2.5 Forma inicial do instrumento 

 

 

A primeira etapa da pesquisa resultou na Escala dos Pilares da Resiliência – EPR, 

composta por 150 itens subdivididos em 15 componentes relacionados aos atributos pessoais 

da resiliência. Essa forma foi utilizada para dar seguimento à coleta de dados, a fim de 

realizar a segunda etapa, a validação empírica. Vinte e oito itens estão descritos de forma 

negativa, a fim de minimizar o vício do respondente em um único tipo de resposta na escala, 

são eles: 3, 8, 14, 16, 21, 22, 27, 29, 31, 37, 41, 46, 47, 51, 67, 89, 93, 98, 112, 121, 127, 131, 

135, 136, 137, 141, 143 e 146. 

A primeira página do instrumento é composta por um campo destinado à 

caracterização sociodemográfica do respondente, seguida pelas instruções de preenchimento 

da escala, e nas páginas seguintes estão descritos os itens com espaços para assinalar a 

resposta escolhida. A escala é autoaplicável e a indicação da resposta deve ser dada numa 

escala tipo Likert de cinco pontos, sendo que o “1” representa o “discordo totalmente”, o “2” 

representa o “discordo”, o “3” representa “neutro”, o “4” representa o “concordo” e o “5” 

representa o “concordo totalmente”.  

Para pontuar os dados, deve-se atribuir o peso da resposta que varia de 1 a 5 para os 

itens positivos considerando o seguinte crivo: um ponto para discordo totalmente, dois pontos 

para discordo, três pontos para neutro, quatro pontos para concordo e cinco pontos para 

concordo totalmente. Os itens negativos apresentam escore reverso, portanto, o peso é dado 

da seguinte forma: cinco pontos para discordo totalmente, quatro pontos para discordo, três 

pontos para neutro, dois pontos para concordo e um ponto para concordo totalmente. 



71 

 

4 SEGUNDA FASE: VALIDAÇÃO EMPÍRICA 

 

 

4.1 MÉTODO 

 

 

O segundo estudo consistiu na validação empírica da escala e na verificação do índice 

de confiabilidade. Para tanto, foram realizados os contatos para a coleta de dados e, uma vez 

tendo os dados coletados, deu-se início às análises de caracterização dos participantes e de 

averiguação da estrutura interna da escala (análise fatorial exploratória). Realizou-se também 

a análise de itens, a partir da correlação item-total e, por fim, verificou-se o índice de precisão 

dos fatores pelo cálculo do coeficiente alfa de Cronbach. 

Antes de apresentar os resultados, serão descritos os procedimentos de coleta e de 

análise dos dados. 

 

 

4.1.1 Procedimentos de coleta de dados 

 

 

Primeiramente, foi obtida a aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) de uma universidade privada (ANEXO A) e, posteriormente, a autorização das 

organizações onde a coleta dos dados foi realizada. 

Foi estabelecido o contato, por telefone, e-mail ou pessoalmente, com os diretores e/ou 

coordenadores das instituições participantes, a fim de apresentar os objetivos da pesquisa e os 

procedimentos da coleta dos dados. Obtido o aceite, foram contatados os profissionais com os 

quais a aplicação da escala seria realizada, no caso, professores das turmas em que seriam 

coletados os dados ou supervisores dos funcionários das empresas, para que estes também 

autorizassem a coleta no momento mais oportuno, a fim de não prejudicar o andamento das 

aulas ou das atividades. Obtida a autorização verbal, foi iniciado o contato com os 

participantes. Neste momento foram apresentados os objetivos da pesquisa, e as pessoas 

foram convidadas a participar do estudo voluntariamente. Foi assegurado o sigilo absoluto de 

suas respostas, da identidade e total liberdade de se recusar a responder ao questionário ou 

desistir da participação a qualquer momento, sem nenhum prejuízo ou represália.  
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Além disso, aos participantes foi fornecida uma carta explicando os objetivos 

estritamente acadêmicos do estudo e solicitada sua autorização para participar, por meio do 

preenchimento e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

(ANEXO B), que foi lido e assinado por aqueles que assentiram em participar. Uma via do 

TCLE permaneceu com eles e a segunda foi arquivada pela pesquisadora. O TCLE trouxe 

todas as informações acerca dos riscos para a integridade física, emocional, social e financeira 

dos participantes, assegurando-lhes total sigilo quanto às respostas. Além disso, o documento 

esclarece que não é previsto nenhum tipo de ressarcimento para os participantes. 

Em média, 30 minutos foram necessários para o preenchimento da escala, dos dados 

demográficos e do TCLE. 

 

 

4.1.2 Procedimentos de análise dos dados 

 

 

Feita a tabulação dos dados considerando o valor das respostas de cada item, os dados 

foram analisados por intermédio do programa estatístico SPSS versão 19.0 (Statistical 

Package for the Social Science). Foram calculadas frequências, médias e desvios-padrão para 

caracterização da amostra; para a validade de construto foi realizada a análise da estrutura 

interna por meio da análise fatorial exploratória e, quanto à precisão, foi obtido o Alfa de 

Cronbach (coeficiente de consistência interna). Além disso, foi realizada a análise de itens por 

meio da correlação item-total. 

Digitalizadas as respostas, foi realizada a limpeza do banco de dados por meio da 

checagem de valores máximos e mínimos. Alguns erros de digitação foram encontrados e, 

após consulta aos questionários, corrigidos. No que se refere aos dados omissos, a análise 

revelou que para todas as variáveis havia menos que 5%. Segundo Pasquali (2012) e 

Tabachnick e Fidell (2001), quando se trata de menos que 5% de dados ausentes, uma das 

técnicas utilizadas, inclusive a mais honesta, seria a eliminação deles, pelo método de listwise 

deletion, que exclui da amostra os sujeitos que possuem dados em branco. Portanto, tal 

tratamento foi adotado. Além disso, foi comprovada a normalidade dos dados por meio de 

cálculos de curtose e skewness das variáveis. Valores próximos de zero revelam distribuição 

normal (Tabachnick & Fidell, 2001). Como se esperava, em razão do tamanho da amostra 

(amostras grandes tendem a apresentar distribuição normal), todos os valores aproximaram-se 

de zero, confirmando a normalidade das distribuições dos dados. 
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Após a limpeza do banco, deu-se início às análises para verificar a validade e a 

precisão do instrumento. Os resultados serão mostrados na próxima seção. 

 

 

4.2 RESULTADOS 

 

 

4.2.1 Participantes 

 

 

Para a investigação das propriedades psicométricas da EPR, o instrumento foi aplicado 

em 850 pessoas, no entanto, 17 questionários foram excluídos por terem mais do que 40% dos 

itens sem resposta ou dados ilegíveis. Resultou-se uma amostra com 833 pessoas, número 

atendido pelos critérios exigidos para realizações de análises fatoriais, que é de no mínimo 

cinco por item (PASQUALI, 2012). 

A amostra foi obtida nos Estados de São Paulo e Santa Catarina. Os participantes 

foram estudantes de colégios técnicos, dos cursos de Administração, Contabilidade, 

Eletrônica e Segurança do Trabalho; estudantes de faculdades e universidades, cujos cursos 

eram Psicologia e Medicina; alunos de curso preparatório para obtenção de carteira de 

motorista (CFC); trabalhadores de empresas privadas e públicas e candidatos de seleção de 

pessoal a cargos diversos.  

O grupo foi composto por 70,5% de mulheres. As idades variaram entre 18 e 68 anos, 

e a maioria eram solteiros(as). O nível de escolaridade variou entre ensino fundamental e pós-

graduação, predominando os participantes com ensino superior. A Tabela 1 apresenta os 

dados descritivos da amostra de forma mais detalhada. 
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Tabela 1 Descrição dos participantes (n= 833) 

Dados de 

identificação 

Variações N % Média DP 

Estado São Paulo (Total) 816 98,0   

 Diadema 130 15,6 

 Ribeirão Preto 46 5,5 

 Santo André 220 26,4 

 São Bernardo do Campo 183 22,0 

 Capital 237 28,5 

 Santa Catarina (Total) 17 2,0 

 Florianópolis 17 2,0   

Gênero Feminino 587 70,5   

 Masculino 245 29,4 

 Não informaram 1 0,1 

Idade 18 a 28 anos 427 51,3   

 29 a 38 anos 215 25,8   

 39 a 48 anos 120 14,4   

 49 anos ou mais 64 7,7   

 Não informaram 7 0,8   

 Total 833 100,0 30,70 10,58 

Estado Civil Solteiro(a) 498 59,8   

 Casado(a) 285 34,2   

 Divorciado(a) 41 4,9   

 Viúvo(a) 4 0,5   

 Não informaram 5 0,6   

Escolaridade Ensino Fundamental 8 1,0   

 Ensino Médio 91 10,9   

 Ensino Superior  632 75,8   

 Técnico 75 2,8   

 Pós-graduação (Psicologia) 23 9,0   

 Não informaram 4 0,5   

Origem dos 

participantes 
Colégio Técnico (Total) 79 9,5   

Administração 22 2,6   

Contabilidade 17 2,0   

Eletrônica  15 1,8   

Seg. Trabalho 25 3,0   

Faculdade e Universidade (Total) 486 58,3   

Psicologia 455 54,6   

Medicina 31 3,7   

Curso para motoristas (CFC) 46 5,5   

Empresa privada 23 2,8   

Empresa pública 130 15,6   

Seleção de candidatos 69 8,3   

 

A maioria dos participantes era do Estado de São Paulo, distribuídos na capital, 

Grande São Paulo e interior. Ainda que a maior parte do grupo tenha sido de mulheres e 

pessoas solteiras, cerca de um terço foi de homens e pessoas casadas.  

Quanto à escolaridade, embora a maioria tenha sido de ensino superior, ao somar o 

ensino fundamental com médio e técnico, é obtido um número razoável (14,7%) de pessoas 

nesse grupo. Além disso, uma boa parte foi coletada em locais diversos, não restringindo o 

grupo a somente universitários, o que tornou a amostra total mais diversificada. 
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4.2.2 Estrutura interna da escala 

 

 

Limpo o banco de dados e checados os principais pressupostos da análise fatorial, em 

um primeiro momento efetuou-se a análise dos componentes principais (ACP) sem rotação, 

recomendada por Tabachnick e Fidell (2001) como primeiro passo ou uma pré-análise para a 

análise fatorial, para estimar o número e a natureza dos fatores. Segundo essas autoras, uma 

amostra para análise fatorial deve ter pelo menos 300 sujeitos, tamanho atendido neste estudo. 

Além disso, na mesma análise investigou-se a fatorabilidade da matriz, a fim de verificar se 

esta era adequada, e identificou-se o possível número de dimensões. 

O parâmetro utilizado para retenção dos componentes foi de autovalores, também 

chamado de eigenvalues, iguais ou maiores que 1. Pasquali (2012) fala que esse critério é 

fundamentado na teoria de Guttman (1954) e Kaiser (1960), que refere-se à variância 

explicada do componente ou fator. Sendo assim, valores abaixo de 1 explicariam menos que a 

variância total de uma única variável, por isso não é relevante reter o componente nesses 

casos.  

Para analisar a fatorabilidade da matriz de dados examinou-se o índice de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO = 0,892), o determinante da matriz de correlações (determinante = 

4,14E-031) e os resultados do teste de esfericidade de Bartlett (x²= 33802,282, significativo a 

p < 0,001). Esses resultados confirmam a fatorabilidade da matriz. Nesta análise foram 

identificados 42 componentes, que explicaram 65% da variância total.  

Depois disso realizou-se outra análise, dessa vez a fatoração dos eixos principais 

(PAF), por se tratar de um método que conduz a estimativas precisas de cargas fatoriais e 

correlações entre fatores. Pasquali (2012) enfatiza a vantagem de se usar a AFC, pois os 

resultados obtidos com essa técnica são comparáveis às estimativas obtidas quando se usam 

técnicas de análise confirmatória. Para testar qual seria a rotação mais adequada, 

primeiramente optou-se pela Oblimin, para analisar a matriz de correlações entre os fatores. 

Constatou-se haver baixíssimas correlações, pois a maioria dos valores não atingiram 0,20. 

Desse modo, optou-se por realizar outra análise utilizando método de rotação ortogonal 

(Varimax). 

Nova análise PAF foi realizada, dessa vez com rotação Varimax. Os parâmetros 

utilizados para seleção dos fatores foram autovalores iguais ou superiores a 1,5, pois além de 

não haver justificativa teórica para a manutenção do enorme número de fatores apontados na 

primeira análise, é preciso ter em mente a parcimônia da ciência. Além disso, foi analisado o 
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Scree Plot que fornece uma estimativa visual do número de fatores. Para a seleção dos itens 

definiram-se cargas fatoriais iguais ou superiores a 0,32 em um único fator, para trazer 

resultados mais consistentes, conforme defendem Tabachnick e Fidell (2001), evitando itens 

complexos.  

Os valores de KMO e o teste de esfericidade de Bartlett foram os mesmos encontrados 

na primeira análise, uma vez que não houve alteração nos itens analisados. Também foram 

observadas as comunalidades (ANEXO C), sendo que os índices iniciais, que variaram de 

0,32 a 0,68, também apontaram a fatorabilidade da matriz. Nesta análise foram extraídos 20 

fatores, que explicaram 47,40% da variância total. No entanto, o Scree Plot revelou seis 

fatores mais claramente definidos mais cinco fatores não tão bem definidos antes de um 

segundo pequeno “cotovelo” no gráfico. Esse detalhe é percebido ao observar com maior 

cuidado uma pequena separação após o 11º fator (Figura 2). De acordo com Pasquali (2012), 

uma das maneiras de decidir o número de fatores baseado no teste de scree é buscar onde está 

o “cotovelo” no gráfico, ou seja, todos os fatores que estiverem acima desse ponto são 

importantes. Ainda assim, para confirmar se os 11 fatores seriam relevantes para comporem a 

escala, todos os 20 foram analisados quanto ao conteúdo teórico reunido, uma vez que Kaiser 

(1960, apud PASQUALI, 2012, p. 55) alerta que é mais errôneo extrair menos fatores do que 

mais. O ANEXO D mostra os 20 fatores e suas respectivas cargas fatoriais. 

 

Figura 2 Gráfico de sedimentação dos autovalores 
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Após análise do conteúdo dos itens que compuseram cada fator, nove fatores foram 

excluídos em virtude dos seguintes motivos: 1 fator não se adequou quanto à clareza do 

conteúdo teórico envolvido; 6 fatores não obtiveram número de itens suficientes (no mínimo 

três) para sua composição; e 2 fatores obtiveram índices de precisão (alfa de Cronbach) 

abaixo de 0,60. No total, foram mantidos 11 fatores com bons índices de precisão e 

justificativa teórica, que juntos explicaram 37,43% da variância. 

Na Tabela 2 podem ser verificados os autovalores e a variância individual e 

acumulada dos 11 fatores mantidos. 

 

Tabela 2 Autovalores e porcentagem das variâncias (N=833) 

Autovalores 

Fator Total Variância (%) Variância acumulada (%) 

1 24,78 16,52 16,52 

2 5,52 3,68 20,20 

3 4,07 2,71 22,92 

4 3,96 2,64 25,56 

5 3,74 2,50 28,06 

6 2,99 2,00 30,05 

7 2,44 1,63 31,68 

8 2,33 1,55 33,23 

9 2,21 1,48 34,71 

10 2,14 1,43 36,14 

11 1,94 1,29 37,43 

Método de extração: Principal Axis Factoring. 

Método de rotação: Varimax. 

 

Ao observar a Tabela 2 é possível afirmar que a decisão de manter 11 fatores também 

é fundamentada pelos índices dos autovalores, pois o menor valor foi de 1,94. Cabe destacar 

que, embora, segundo Pasquali (2012), grande parte dos pesquisadores use simplesmente o 

valor de 1,0 como critério para o número de fatores a extrair, o autor fala que Kaiser aponta 

esse índice como limite inferior para que se considere um fator representativo, ou seja, não há 

problemas em não considerar todos os fatores que ficarem acima dessa marca quando não há 

justificativa teórica. 

Na Tabela 3 são descritas as cargas fatoriais e as comunalidades extraídas dos itens 

que representaram os 11 fatores da EPR. Os fatores foram nomeados de acordo com o 

conteúdo dos itens reunidos. São eles: Fator 1, “Autoeficácia”, composto por 18 itens; Fator 
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2, “Controle emocional”, composto por 14 itens; Fator 3, “Autoconfiança”, composto por 13 

itens; Fator 4, “Orientação positiva para o futuro”, comporto por 12 itens; Fator 5, “Valores 

positivos”, composto por 7 itens; Fator 6, “Empatia”, composto por 5 itens; Fator 7, 

“Reflexão”, composto por 7 itens; Fator 8, “Sociabilidade”, composto por 5 itens; Fator 9, 

“Aceitação positiva de mudanças”, composto por 4 itens; Fator 10, “Independência”, 

composto por 5 itens; e Fator 11, “Bom humor”, composto por 5 itens. 

 

Tabela 3 Cargas fatoriais e comunalidades dos itens (n = 833) 

Item / 

Fator 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 h² 

19 0,38           0,41 

34 0,59           0,55 

35 0,43           0,38 

44 0,55           0,49 

56 0,41           0,51 

62 0,43           0,40 

64 0,46           0,47 

74 0,48           0,50 

76 0,51           0,39 

81 0,53           0,50 

90 0,50           0,39 

92 0,40           0,41 

100 0,50           0,49 

103 0,61           0,62 

109 0,42           0,41 

123 0,37           0,21 

128 0,39           0,44 

149 0,50           0,38 

11  0,38          0,37 

31  0,39          0,36 

41  0,69          0,56 

42  0,42          0,29 

43  0,59          0,47 

46  0,61          0,53 

98  0,38          0,35 

104  0,40          0,40 

117  0,46          0,41 

119  0,36          0,36 

127  0,51          0,48 

129  0,62          0,51 

131  0,38          0,39 

135  0,41          0,40 

3   0,34         0,31 

16   0,50         0,34 

21   0,42         0,32 

27   0,50         0,36 

51   0,51         0,41 

67   0,44         0,40 

89   0,52         0,40 

93   0,44         0,36 

112   0,34         0,34 

121   0,53         0,48 

138   0,42         0,43 

141   0,35         0,33 
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Item / 

Fator 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 h² 

146   0,42         0,36 

1    0,54        0,36 

6    0,38        0,32 

39    0,59        0,50 

49    0,34        0,39 

69    0,39        0,40 

78    0,39        0,37 

94    0,33        0,23 

95    0,53        0,55 

102    0,68        0,57 

108    0,39        0,44 

140    0,70        0,61 

150    0,37        0,39 

73     0,44       0,42 

75     0,39       0,35 

79     0,43       0,38 

87     0,59       0,47 

88     0,45       0,47 

91     0,36       0,28 

118     0,39       0,36 

54      0,63      0,50 

114      0,66      0,54 

126      0,61      0,49 

133      0,69      0,60 

148      0,43      0,29 

13       0,49     0,43 

30       0,37     0,42 

53       0,49     0,45 

66       0,51     0,43 

72       0,43     0,40 

136       0,34     0,38 

144       0,52     0,45 

5        0,53    0,41 

7        0,65    0,55 

86        0,56    0,50 

105        0,34    0,38 

120        0,38    0,34 

40         0,36   0,39 

61         0,41   0,35 

65         0,41   0,35 

70         0,43   0,37 

15          0,41  0,22 

68          0,47  0,42 

84          0,51  0,36 

106          0,48  0,40 

116          0,42  0,39 

33           0,54 0,60 

63           0,50 0,40 

82           0,45 0,41 

115           0,53 0,64 

147           0,37 0,45 

Método de extração: Principal Axis Factoring. 

Método de rotação: Varimax. 
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Observa-se na Tabela 3 que, ao considerar todos os fatores, as cargas fatoriais 

variaram entre 0,33 e 0,70, valores estes adequados, segundo Tabachnick e Fidell (2001). Ao 

todo 55 itens não carregaram ou obtiveram cargas fatoriais muito próximas em mais de um 

fator, portanto, foram excluídos da escala, a saber: 2, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 

25, 26, 28, 29, 32, 36, 37, 38, 45, 47, 48, 50, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 71, 77, 80, 83, 85, 96, 97, 

99, 101, 107, 110, 111, 113, 122, 124, 125, 130, 132, 134, 137, 139, 142, 143, 145. 

Observa-se que alguns atributos pessoais da resiliência juntaram-se em um único fator 

ao comparar ao que foi previsto no levantamento teórico. As Tabelas 4 a 14 indicam 

detalhadamente a composição de cada fator. Considerou-se oportuno, neste momento, analisar 

o conteúdo semântico de cada item, a fim de estudar se todos são adequados teoricamente 

para manterem-se no fator. Por conta disso, como complemento foram calculados os valores 

do alfa de Cronbach dos mesmos, e analisou-se se os valores melhorariam caso algum item 

fosse deletado. 

 

Tabela 4 Composição do Fator 1 – “Autoeficácia 

Nº do item Atributo pessoal da resiliência Alfa de Cronbach se o item for deletado 

19 Autoeficácia 0,87 

34 Criatividade 0,87 

35 Criatividade 0,87 

44 Criatividade 0,87 

56 Autoeficácia 0,87 

62 Autoconfiança 0,87 

64 Autoeficácia 0,87 

74 Autoconfiança 0,87 

76 Criatividade 0,87 

81 Criatividade 0,87 

90 Iniciativa 0,87 

92 Iniciativa 0,88 

100 Iniciativa 0,87 

103 Criatividade 0,87 

109 Criatividade 0,87 

123 Iniciativa 0,88 

128 Iniciativa 0,87 

149 Criatividade 0,87 

Alfa do fator: 0,88 

 

Além de alguns itens relacionados à autoeficácia, o Fator 1 reuniu itens de 

criatividade, autoconfiança e iniciativa. Ao analisar o conteúdo teórico de cada um, nota-se 

que há semelhança em todas as frases no sentido de relacionar-se à forma como o indivíduo se 

vê capacitado ou não para realizar uma tarefa. Verifica-se que o valor da consistência interna 

não melhorará com a exclusão de algum item, portanto, todos foram mantidos. O fator foi 

nomeado, então, de Autoeficácia. 
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Tabela 5 Composição do Fator 2 – “Controle emocional” 

Nº do item Atributo pessoal da resiliência Alfa de Cronbach se o item for deletado 

11 Introspecção 0,82 

31 Controle emocional 0,82 

41 Controle emocional 0,80 

42 Controle emocional 0,82 

43 Controle emocional 0,81 

46 Controle emocional 0,81 

98 Controle emocional 0,82 

104 Bom humor 0,82 

117 Bom humor 0,81 

119 Sociabilidade 0,82 

127 Controle emocional 0,81 

129 Controle emocional 0,80 

131 Bom humor 0,82 

135 Bom humor 0,81 

Alfa do fator: 0,82 

 

O Fator 2 reuniu itens de controle emocional, bom humor, introspecção e 

sociabilidade. Ao analisar o conteúdo semântico de cada frase, percebeu-se que todas elas 

referem-se à capacidade da pessoa de se controlar emocionalmente diante de situações. Ao 

analisar o valor da consistência, verifica-se que todos os itens estão colaborando de forma 

positiva com o fator, e em razão disso foram mantidos os 14 itens e o fator foi nomeado de 

Controle emocional. 

 

Tabela 6 Composição do Fator 3 – “Autoconfiança” 

Nº do item Atributo pessoal da resiliência Alfa de Cronbach se o item for deletado 

3 Autoestima 0,77 

16 Independência 0,76 

21 Esperança 0,75 

27 Autoeficácia 0,75 

51 Autoconfiança 0,75 

67 Autoestima 0,75 

89 Autoconfiança 0,75 

93 Independência 0,76 

112 Autoconfiança 0,76 

121 Iniciativa 0,75 

138 Autoeficácia 0,76 

141 Autoconfiança 0,77 

146 Controle emocional 0,76 

 Alfa do fator: 0,77 

 

Embora o Fator 3 tenha reunido itens de autoestima, esperança, autoeficácia, 

autoconfiança, independência, iniciativa e controle emocional, ao analisar o conteúdo das 

frases, verifica-se que todas estão mais relacionadas à autoconfiança. Optou-se, então, por 
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manter todos os itens, pois o valor da consistência interna não melhoraria com a deleção de 

algum. 

 

Tabela 7 Composição do Fator 4 – “Orientação positiva para o futuro” 

Nº do item Atributo pessoal da resiliência Alfa de Cronbach se o item for deletado 

1 Otimismo 0,80 

6 Otimismo 0,81 

39 Esperança 0,79 

49 Otimismo 0,81 

69 Autoconfiança 0,80 

78 Otimismo 0,81 

94 Esperança 0,82 

95 Otimismo 0,80 

102 Otimismo 0,79 

108 Esperança 0,80 

140 Otimismo 0,79 

150 Esperança 0,80 

Alfa do fator: 0,82 

 

A maioria dos itens que compuseram o Fator 4 são relacionados ao atributo otimismo, 

seguido por esperança e um de autoconfiança. Ao analisar o conteúdo de cada um, concluiu-

se que seria mais adequado nomear o fator de Orientação positiva para o futuro, uma vez que 

não foi possível distinguir otimismo de esperança. Optou-se por excluir apenas o item 94, pois 

o conteúdo já é retratado no item 49 de forma muito semelhante. Com isso, o valor do alfa de 

Cronbach permanecerá o mesmo.  

 

Tabela 8 Composição do Fator 5 – “Valores positivos” 

Nº Atributo pessoal da resiliência Alfa de Cronbach se o item for deletado 

73 Moralidade 0,66 

75 Moralidade 0,70 

79 Moralidade 0,68 

87 Moralidade 0,67 

88 Sociabilidade 0,69 

91 Esperança 0,72 

118 Moralidade 0,71 

Alfa do fator: 0,72 

 

O Fator 5 agrupou a maioria dos itens do atributo moralidade, um de esperança e um 

de sociabilidade. Ao realizar a análise das frases, concluiu-se que é mais adequado chamar o 

fator de Valores positivos. Somente o item 91 foi excluído, por não ter adequação teórica ao 

fator. 
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Tabela 9 Composição do Fator 6 – “Empatia” 

Nº Atributo pessoal da resiliência Alfa de Cronbach se o item for deletado 

54 Empatia 0,70 

114 Empatia 0,67 

126 Empatia 0,70 

133 Empatia 0,66 

148 Empatia 0,76 

Alfa do fator: 0,74 

 

Dos dez itens criados para representar o atributo empatia, cinco agruparam-se nesse 

fator. Com a exclusão do item 148, o valor do alfa de Cronbach ficará melhor, portanto, 

optou-se por fazê-la, além disso, esse item retrata o mesmo conteúdo do item 54. Como 

nenhum item relacionado a outro atributo carregou nesse fator, o mesmo ficou nomeado de 

Empatia. 

 

Tabela 10 Composição do Fator 7 – “Reflexão” 

Nº Atributo pessoal da resiliência Alfa de Cronbach se o item for deletado 

13 Introspecção 0,68 

30 Introspecção 0,68 

53 Empatia 0,66 

66 Introspecção 0,66 

72 Empatia 0,69 

136 Introspecção 0,71 

144 Introspecção 0,67 

Alfa do fator: 0,71 

 

O Fator 7 reuniu cinco itens relacionados ao atributo introspecção e dois à empatia. Ao 

analisar o conteúdo das frases, percebeu-se que todas se referem à capacidade de reflexão do 

indivíduo, portanto, nomeou-se o fator de Reflexão. Todos os itens foram mantidos. 

 

Tabela 11 Composição do Fator 8 – “Sociabilidade” 

Nº Atributo pessoal da resiliência Alfa de Cronbach se o item for deletado 

5 Sociabilidade 0,62 

7 Sociabilidade 0,58 

86 Sociabilidade 0,61 

105 Iniciativa 0,69 

120 Sociabilidade 0,72 

Alfa do fator: 0,70 

 

O Fator 8 agrupou itens referente ao atributo sociabilidade e somente um de iniciativa. 

Ao analisar o conteúdo do item 105, que se refere a este último, chegou-se à conclusão que, 

teoricamente, pode estar relacionado à capacidade da pessoa de fazer contato com outras, se 
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necessário; portanto, o fator ficou definido como Sociabilidade. O item 120 foi excluído para 

melhorar o valor do alfa de Cronbach. 

 

Tabela 12 Composição do Fator 9 – “Aceitação positiva de mudança” 

Nº Atributo pessoal da resiliência Alfa de Cronbach se o item for deletado 

40 Aceitação positiva de mudança 0,55 

61 Aceitação positiva de mudança 0,49 

65 Aceitação positiva de mudança 0,55 

70 Aceitação positiva de mudança 0,52 

Alfa do fator: 0,60 

 

O Fator 9 agrupou quatro dos dez itens que foram construídos para representar a 

aceitação positiva de mudança. A análise semântica dos itens mostrou que a nomenclatura do 

fator representa bem o conteúdo das frases, e como o valor do alfa de Cronbach não 

melhoraria com a exclusão de alguma, todas foram mantidas. 

 

Tabela 13 Composição do Fator 10 – “Independência” 

Nº Atributo pessoal da resiliência Alfa de Cronbach se o item for deletado 

15 Independência 0,60 

68 Independência 0,53 

84 Independência 0,49 

106 Independência 0,54 

116 Independência 0,54 

Alfa do fator: 0,59 

 

O Fator 10 reuniu cinco dos dez itens que foram construídos para retratar a 

independência. No entanto, optou-se por excluir o item 15, pois dessa maneira o valor da 

consistência interna ficará mais adequado.  

 

Tabela 14 Composição do Fator 11 – “Bom humor” 

Nº Atributo pessoal da resiliência Alfa de Cronbach se o item for deletado 

33 Bom humor 0,64 

63 Bom humor 0,72 

82 Bom humor 0,72 

115 Bom humor 0,63 

147 Bom humor 0,67 

Alfa do fator: 0,72 

 

O Fator 11 agrupou cinco dos dez itens que foram construídos para representar o bom 

humor. Todos foram mantidos e nenhuma alteração no nome do fator foi realizada, pois a 

nomenclatura retrata satisfatoriamente o conteúdo das frases. 
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Após a análise detalhada da composição dos 11 fatores, relatadas detalhadamente 

acima, 5 itens foram excluídos e a escala ficou composta por 90 itens em sua totalidade. 

 

 

4.2.3 Análise de itens 

 

 

Esta análise teve como objetivo verificar a correlação item-total considerando cada 

fator separadamente. Os resultados podem ser visualizados na Tabela 15.
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Tabela 15 Correlação item-total para os 11 fatores da EPR 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 Fator 7 Fator 8 Fator 9 Fator 10 Fator 11 

Item r Item r Item r Item r Item r Item r Item r Item r Item r Item r Item r 

19 0,42 11 0,39 3 0,29 1 0,45 73 0,51 54 0,50 13 0,42 5 0,57 40 0,36 68 0,40 33 0,58 

34 0,62 31 0,40 16 0,38 6 0,41 75 0,37 114 0,60 30 0,43 7 0,62 61 0,43 84 0,44 63 0,41 

35 0,49 41 0,59 21 0,42 39 0,58 79 0,51 126 0,50 53 0,47 86 0,53 65 0,35 106 0,33 82 0,35 

44 0,55 42 0,35 27 0,44 49 0,38 87 0,55 133 0,62 66 0,50 105 0,33 70 0,40 116 0,37 115 0,60 

56 0,52 43 0,56 51 0,43 69 0,45 88 0,43   72 0,39       147 0,51 

62 0,53 46 0,53 67 0,44 78 0,40 118 0,37   136 0,33         

64 0,54 98 0,33 89 0,46 95 0,54     144 0,47         

74 0,57 104 0,38 93 0,41 102 0,61               

76 0,52 117 0,47 112 0,38 108 0,46               

81 0,57 119 0,42 121 0,46 140 0,62               

90 0,49 127 0,53 138 0,38 150 0,49               

92 0,38 129 0,57 141 0,28                 

100 0,55 131 0,40 146 0,41                 

103 0,63 135 0,43                   

109 0,48                     

123 0,35                     

128 0,52                     

149 0,51                     
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Os resultados mostram que dos 90 itens que compuseram a escala em sua versão final, 

apenas 2 ficaram com o valor da correlação abaixo de 0,30 – valor mínimo aceitável, segundo 

Guilford e Fruchter (1978). No entanto, tais valores ficaram muito próximo à marca desejada, 

ou seja, o item 3 obteve correlação de 0,29 e o item 141 obteve correlação de 0,28 – ambos, se 

arredondados, tornam-se aceitáveis teoricamente. Os valores das correlações item-total para 

os demais itens variaram entre 0,33 e 0,63. Dessa forma, conclui-se que os 90 itens resultantes 

estão adequados e colaboram na avaliação do construto que representa o fator. 

 

 

4.2.4 Índice de precisão 

 

 

A precisão do instrumento, ou seja, sua consistência interna foi calculada pelo método 

do alfa de Cronbach, para cada fator separadamente. Os resultados obtidos são apresentados 

na Tabela 16. 

 

Tabela 16 Coeficientes de precisão 

Fatores Alfa de Cronbach 

Nº de itens α 

Autoeficácia 18 0,88 

Controle emocional 14 0,82 

Autoconfiança 13 0,77 

Orientação positiva para o futuro 11 0,82 

Valores positivos 6 0,72 

Empatia 4 0,76 

Reflexão 7 0,71 

Sociabilidade 4 0,72 

Aceitação positiva de mudança 4 0,60 

Independência 4 0,60 

Bom humor 5 0,72 

 

A Tabela 16 mostra que a maioria dos coeficientes variou entre 0,71 e 0,88, o que 

indica que todos os fatores apresentam índices de confiabilidade aceitáveis, segundo Nunnally 
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(1978). Somente dois fatores obtiveram índice de precisão abaixo de 0,70, no entanto, 

atenderam ao critério mínimo exigido pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) expresso na 

Resolução nº 002/2003, que registra as normas para aprovação de testes psicológicos. Esse 

resultado indica que todos os fatores da EPR são confiáveis em sua avaliação. 

 

 

4.2.5 Definição dos fatores 

 

 

A definição dos fatores foi realizada com base no conteúdo dos próprios itens que 

representam os atributos e de acordo com algumas referências complementares. 

 

Autoeficácia 

 

Segundo Bandura (1997), a autoeficácia refere-se à crença e percepção do indivíduo 

sobre suas próprias capacidades. Diz respeito à confiança da pessoa no poder que seus atos 

têm de gerar os resultados desejados. Não está relacionada às habilidades que o sujeito possui, 

mas no seu julgamento sobre tais. Os itens da EPR trarão como indicador o quanto a pessoa 

acredita ser capaz de trazer soluções para os problemas de forma criativa e inovadora e o 

quanto ela confia em suas maneiras de colocar os planos em prática para que seja atingido o 

objetivo final, além de indicar o quanto a pessoa sente-se confiante para ter iniciativa para 

resolver problemas relacionados à família, ao trabalho e aos problemas pessoais. 

 

Autocontrole 

 

Karoly (1993) traz uma definição de controle emocional que se refere à capacidade de 

uma pessoa controlar suas emoções, evitando, assim, ter ataques de ira e condutas agressivas. 

Apresenta um manejo adequado da expressão de seus sentimentos sem se mostrar 

imprevisível em suas expressões, ou seja, tem estabilidade de humor. Reivich e Shatté (2002) 

falam em regulação emocional, ou seja, capacidade de expressar adequadamente as emoções, 

sejam elas positivas ou negativas. Os itens da EPR indicarão o quanto a pessoa é capaz de 

manter o controle emocional mesmo diante de situações estressantes, como problemas 

familiares ou problemas do dia a dia. Mostrará também o quanto a pessoa consegue manter o 
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equilíbrio interno, ou seja, alto índice neste fator indica uma pessoa que não deixa que 

problemas externos ou conflitos com outras pessoas interfiram em seu modo de se sentir ou 

de agir. Mesmo estando com raiva, consegue lidar de maneira saudável com esse sentimento, 

não deixa que isso influencie em seus relacionamentos. 

 

Autoconfiança 

 

Refere-se à pessoa que é segura, acredita que pode se colocar diante de qualquer 

situação com uma postura forte e eficaz (SOUZA; PUENTE-PALACIOS, 2007). Os itens da 

EPR mostrarão de que forma a pessoa se coloca em diferentes situações e até mesmo a forma 

como ela pensa diante de um problema. Indicarão também se a pessoa mantém sua 

autoconfiança mesmo diante de críticas pessoais, se acredita ser capaz de superar problemas, 

se consegue se colocar diante das pessoas e defender suas ideias, sem medo e sem se achar de 

menor valor que outras pessoas. Indicarão, além disso, o quanto é confiante para fazer o que 

tem vontade, se divertir, sem se deixar abater mesmo quando está passando por problemas. 

 

Orientação positiva para o futuro 

 

Na escala de Oshio et al. (2003), a orientação positiva para o futuro é representada por 

itens que indicam como a pessoa pensa em relação aos acontecimentos positivos de sua vida, 

seja no campo profissional, familiar ou pessoal, e que, além disso, tem objetivos claros e luta 

para concretizá-los, por acreditar que irá vencer. Os itens da EPR vão muito ao encontro da 

definição desses autores, por isso, além das características mencionadas no parágrafo anterior, 

a EPR irá mostrar se a pessoa consegue manter a positividade mesmo quando algo contrário 

acontece. Indica também se a pessoa acredita que seus esforços trarão algo de bom para o 

futuro. 

 

Valores positivos 

 

Este fator está muito atrelado ao conceito de moralidade proposto por Wolín e Wolín 

(1993) e Melillo, Estamatti e Cuestas (2005), que diz respeito à qualidade de se comprometer 

com valores e de estender o desejo pessoal de bem-estar a toda a humanidade, de diferenciar o 

bem do mal, além do anseio de viver uma vida pessoal satisfatória, ampla e com riqueza 
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interior. Na EPR, os itens irão indicar se a pessoa é bem-intencionada em suas ações, se é 

honesta, mesmo quando seu sucesso depende do contrário, pois prefere viver com dignidade e 

procura estender às pessoas de seu convívio seus princípios. 

 

Empatia 

 

Oliveira e Lipp (2009) definem a empatia como a habilidade de se colocar no “lugar 

do outro”, perceber o estado emocional (pensamentos e sentimentos) de outra pessoa, sem que 

ela necessariamente o diga, e compreender as razões que a levam a se comportar de 

determinado modo. Pode ser praticada por meio da observação e interpretação de 

comportamentos não verbais, como expressões faciais, tons de voz e postura corporal. Os 

itens da EPR irão mostrar se o respondente tem tais habilidades, ou seja, se consegue perceber 

quando uma pessoa está triste, se está passando por algum problema, se está nervosa etc. 

 

Reflexão 

 

Este fator está ligado à capacidade da pessoa manter o autodistanciamento diante de 

um problema para poder refletir sobre a melhor solução com sabedoria, inteligência e crítica 

(SILVEIRA E MAHFOUD, 2008). Melillo, Estamatti e Cuestas (2005) complementam ao 

dizer que se trata da arte de perguntar e dar uma resposta honesta. Refere-se, ainda, à 

capacidade de compreender as qualidades de si mesmo e dos outros e poder refletir de uma 

forma ativa e pessoal sobre as experiências vividas (WOLÍN; WOLÍN, 1993). Os itens da 

EPR irão indicar se a pessoa consegue parar e pensar em uma solução para seus problemas, 

levando em consideração seus atos e suas consequências, sem tomar decisões precipitadas. 

Mostrarão se o respondente consegue refletir sobre as razões que levam alguém a agir de 

determinado modo.  

 

Sociabilidade 

 

Refere-se à habilidade de se relacionar e criar laços de intimidade com outras pessoas, 

com o intuito de equilibrar a própria necessidade de afeto (WOLÍN; WOLÍN, 1993). Os itens 

da EPR irão indicar se o respondente gosta de se comunicar, dialogar e interagir com os 
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demais. Mostrarão também se a pessoa tem habilidade social suficiente para buscar ajuda para 

resolver algum problema, se tem confiança nas pessoas. 

 

Aceitação positiva de mudança 

 

Segundo Martins, Siqueira e Emílio (2010), este fator refere-se ao reconhecimento de 

que as mudanças e as situações difíceis podem oferecer oportunidades de crescimento. Os 

itens da EPR poderão identificar se a pessoa é capaz de se adaptar positivamente diante de 

situações que alterem de alguma forma sua rotina, tais como perda de um emprego, doença 

que cause alguma sequela, mudança de moradia para outro local ou para uma residência de 

menor padrão que o habitual. 

 

Independência 

 

Este fator diz respeito à capacidade de manter distância emocional e física de outras 

pessoas, sem cair no isolamento (WOLÍN; WOLÍN, 1993). Ou seja, habilidade de participar 

da vida econômica e social e decidir o que deseja fazer com seus recursos, sem a ajuda de 

terceiros. Os itens da EPR mostrarão se o respondente é capaz de buscar seus próprios 

recursos sem, necessariamente, depender de outras pessoas; se é uma pessoa que, embora 

goste de ter amigos para fazer algum programa, não depende deles para fazê-lo.  

 

Bom humor 

 

É a habilidade de usar o bom humor para lidar com os problemas, não para negá-los, 

mas para possibilitar-lhe alívio e uma forma de enxergar a vida de maneira otimista 

(SILVEIRA E MAHFOUD, 2008). Os itens da EPR irão indicar se o respondente é uma 

pessoa que lida com os problemas de forma leve, com preocupação e esforço para tornar o 

ambiente agradável, mesmo ao se deparar com alguma discussão ou situação de conflito. Pode 

mostrar, ainda, se o respondente consegue relevar seus problemas pessoais, colocando-se de 

maneira alegre diante de dificuldades, para resolvê-los em momento oportuno. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Nesta seção, pretende-se integrar os resultados obtidos no presente estudo com o 

levantamento teórico e pesquisas empíricas abordadas neste trabalho, assim como refletir e 

discutir sobre as possibilidades e limitações do instrumento desenvolvido. Para tanto, de 

modo a facilitar a leitura, a ordem apresentada é a mesma utilizada na apresentação dos 

resultados, desde a primeira fase, ou seja, a parte que tratou da construção da escala e sua 

validação de conteúdo. 

O levantamento teórico realizado para fundamentar este trabalho permitiu relacionar 

uma série de atributos pessoais da resiliência citados por diferentes autores, dentre eles Wolin, 

S. J. e Wolin, S. (1993), Grotberg (1995), Bronfenbrenner (1996), Kumpfer (1999), Melillo 

(2008). Com isso, foram descobertas as características mais citadas, tais como a Aceitação 

Positiva de Mudança, o Controle Emocional, a Independência, dentre outras, o que permitiu a 

construção de um instrumento com fatores relevantes no que se refere à literatura. 

Ressalta-se, ainda, que além dos 15 atributos reunidos ao final, ou seja, aqueles que 

foram citados por mais que cinco autores distintos, outros foram encontrados de forma menos 

regular, tais como fé, espiritualidade e persistência. Isso mostra como o construto da 

resiliência ainda está em aberto, pois a falta de consenso entre os pesquisadores sobre os 

atributos pessoais que fazem parte da resiliência é muito grande. Isso confirmou também a 

necessidade que havia de se fazer um levantamento, como o realizado na presente pesquisa, 

que agrupasse e sintetizasse o que foi publicado sobre o tema até o momento. 

Ainda no que concerne à primeira fase do estudo, foi realizada uma análise de juízes 

para garantir a consistência dos itens da escala referente ao fator que representa. Foram 

construídos cerca de dez itens para cada fator, pressupondo que a análise fatorial se 

encarregaria de eliminar os que não fossem discriminativos da característica avaliada 

(PASQUALI, 2012). Mesmo assim, esperava-se que a escala em seu formato final ficasse 

com um número representativo de itens, o que de fato ocorreu. Antes de expor os itens às 

análises estatísticas, fez-se necessário expô-los à análise de juízes (pessoas conhecedoras do 

tema resiliência e em construção de escalas). Como a adesão dessa análise foi muito baixa, 

tendo retorno de somente uma pessoa especialista em resiliência e duas especialistas em 

construção de testes, tal estudo ficou limitado e a validação de conteúdo foi descartada, ou 

seja, não foi possível fazer a classificação dos itens de acordo com a concordância entre os 
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juízes, como sugere Anastasi (1977). Dessa forma, foram consideradas somente as sugestões 

referentes à adequação semântica e clareza das frases, o que tornou o estudo bastante 

apropriado, uma vez que um item claro e bem escrito é fundamental para se obterem bons 

resultados em uma pesquisa empírica (PASQUALI, 2003). Os participantes comentaram, 

ainda, que os atributos Autoestima, Autoconfiança e Autoeficácia poderiam se juntar, graças 

ao fato de seus conteúdos serem muito parecidos, o que foi confirmado, em parte, pela análise 

fatorial a ser discutida um pouco mais adiante. 

Referente à coleta de dados, é importante destacar que, embora a maior parte dos 

participantes apresentem nível superior de escolaridade, o grupo total foi formado por pessoas 

de diferentes idades, profissões, situações ocupacionais e outras escolaridades. Dessa forma, o 

grupo ficou bastante heterogêneo, o que possibilita uma maior variabilidade dos dados, a qual, 

segundo Laros (2005), é essencial ao realizar análises fatoriais, pois torna os resultados mais 

evidentes. Ressalta-se, ainda, que não se notaram dificuldades na compreensão de nenhum 

item por parte dos respondentes. Tal detalhe pode ser percebido durante o processo das 

aplicações do instrumento e ao tabular os dados, uma vez que dificilmente havia 

questionamento quanto ao entendimento das frases ou questões sem respostas. Sendo assim, 

não houve a necessidade de reformulação de nenhum item, e uma única coleta serviu para 

estudo piloto e para as análises finais. 

Quanto às análises da estrutura interna da escala, a primeira buscou identificar se a 

matriz era possível de ser fatorada e qual era o método mais adequado de rotação a ser 

utilizado. Com a rotação Oblimin identificou-se que não houve correlações significantes entre 

os fatores, o que já era esperado, uma vez que o conteúdo teórico dos atributos em questão 

não demonstra familiaridade entre si. O que corrobora essa ideia é o fato de que outras escalas 

de resiliência, que apresentam fatores semelhantes aos propostos neste estudo, foram geradas 

utilizando-se de outros métodos de rotação, como, por exemplo, a Escala de Avaliação de 

Resiliência (EAR), de Martins, Siqueira e Emílio (2010), que utilizou a rotação Varimax. 

Visto o resultado da primeira análise, foi realizada uma segunda com diferentes 

parâmetros, para que o resultado ficasse mais consistente. Tal objetivo foi atingido, pois de 42 

fatores extraídos na primeira análise, nesta foram extraídos 20. Ainda assim, ao final foram 

mantidos 11 fatores, considerando-se as indicações do gráfico do Scree Plot, dos demais 

critérios de seleção dos fatores e, ainda, para ficar de acordo com as possibilidades teóricas. A 

partir desse ponto, percebe-se uma diferença (a ser discutida no próximo parágrafo) ao 
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comparar a escala obtida neste estudo com aquelas localizadas na literatura e identificadas na 

revisão teórica deste trabalho.  

Os instrumentos revistos têm, em média, cinco fatores, sendo o construído por Donnon 

e Hammond (2007) – Juventude resiliente: Avaliação dos pontos fortes do desenvolvimento – 

o que se caracteriza pelo maior número de fatores (10); no entanto, esse instrumento difere da 

EPR, pois esta avalia os atributos pessoais da resiliência, enquanto o outro avalia, dentre 

outras características, aspectos de suporte externo. Em sentido contrário aos resultados das 

escalas citadas anteriormente, que eram todas multifatoriais, duas outras escalas foram 

identificadas na literatura com estrutura unidimensional: a Escala breve de enfrentamento 

resiliente, de Sinclair e Wallston (2004), e a versão reduzida da CD-RISC, validada por 

Campbell-Sills e Stein (2007). 

Referente à precisão da EPR, todos os fatores apresentaram boas qualidades 

psicométricas, com altas cargas fatoriais e com bons índices de precisão, uma vez que 

Guilford (1950) afirma que valores ideais são aqueles entre 0,70 e 0,98. Ainda que quatro 

fatores –Empatia, Sociabilidade, Aceitação Positiva de Mudança e Independência – tenham 

sido compostos por quatro itens em cada, o valor do alfa de Cronbach foi satisfatório, 

somente os dois últimos obtiveram valores abaixo de 0,70, no entanto, atende ao valor 

mínimo considerado como válido para aprovação de testes pelo Conselho Federal de 

Psicologia, que é 0,60, segundo a Resolução nº 002/2003. O restante dos fatores foi composto 

por um número maior de itens e com índices de precisão mais elevados. 

Ao todo foram excluídos 61 itens da escala inicial, inclusive os que não carregaram 

nos fatores, os que carregaram em mais que um fator com cargas de valores próximos, os que 

carregaram com boas cargas fatoriais, mas que não se justificavam teoricamente, e aqueles 

que não estavam contribuindo com a precisão do instrumento. Todavia, isso não prejudicou o 

conteúdo do instrumento, tendo em vista a qualidade dos indicadores estatísticos resultantes. 

Além disso, a escala ficou menor e, por conseguinte, mais parcimoniosa e prática em sua 

aplicação. 

Importante ressaltar que, mesmo que a maioria dos fatores, comparados à composição 

inicial dos atributos, tenha agrupado itens de mais de um, foi possível encontrar significado e 

semelhança em cada agrupamento. Isso é percebido ao analisar cuidadosamente o conteúdo 

semântico de cada item juntamente com os componentes teóricos que os cercam. Tal análise 

foi realizada e pode ser observada com maiores detalhes nas seções 5.2.2 Estrutura interna da 

escala e 5.2.5 Definição dos fatores. No entanto, serão trazidos para esta discussão alguns 
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pontos mais relevantes, ou seja, os fatores que agruparam itens que se referiam inicialmente a 

atributos distintos. 

O fator Autoeficácia, mesmo tendo agrupado itens que foram elaborados a princípio 

pensando em iniciativa, criatividade, autoconfiança, além dos de autoeficácia, assim foi 

chamado, pois ao analisar o conteúdo de cada item, percebeu-se uma semelhança maior que 

vai ao encontro da teoria de Bandura (1997), quando este fala que a autoeficácia se refere à 

crença e percepção do indivíduo sobre suas próprias capacidades e qualidades. Ressalta-se, 

ainda, que se confirmou a suposição dos juízes, pois em suas análises eles comentaram que os 

itens de autoeficácia e autoconfiança poderiam se juntar em um único fator. 

No fator Autoconfiança também ocorreu o que os juízes previram, pois se juntaram 

muitos itens de autoeficácia, autoestima e autoconfiança, além de outros. Mas, ao analisar o 

conteúdo, percebe-se uma semelhança quanto à definição de Souza e Puente-Palacios (2007) 

sobre autoconfiança. Os autores a definem como a confiança que a pessoa tem em si mesma 

para se colocar em diferentes situações e até mesmo a forma como ela pensa diante de um 

problema. Essa definição difere da referida por Bandura (1997) quando trata da autoeficácia e, 

além disso, a análise fatorial conseguiu revelar, de forma muito evidente, que os dois 

construtos são discrimináveis entre si. 

O fator Controle emocional agrupou itens que foram construídos inicialmente 

pensando no controle emocional, bom humor e introspecção. Entretanto, ao analisar o 

conteúdo semântico de cada um e a definição de Karoly (1993) e de Reivich e Shatté (2002), 

que falam na capacidade de controle das emoções em diferentes situações, percebeu-se que 

todos os itens traziam essa temática. 

No fator Orientação positiva para o futuro, além dos itens relacionados ao otimismo, 

juntaram-se os relacionados à esperança, além de um de autoconfiança. Em teoria, existe uma 

divisão nas definições de esperança e otimismo; no entanto, logo na construção dos itens 

sentiu-se uma dificuldade de caracterizá-los sob esses dois construtos, pois vivencialmente a 

diferenciação entre um e outro é muito sutil, sendo esta uma hipótese para justificar a junção 

desses dois fatores. Dessa forma, como não foi possível definir qual dos dois construtos o 

fator de fato avalia, decidiu-se nomeá-lo de Orientação positiva para o futuro, assim, não se 

terá corrido o risco de atribuir erroneamente a caracterização do fator, além de atender ao 

conteúdo expresso em cada item. 

Para complementar os estudos psicométricos, foi realizada a análise de itens, que se 

trata de uma das técnicas estatísticas para estabelecer o índice de discriminação do item 
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dentro do próprio fator ou considerando a escala total (ANASTASI, 1977). Como não houve 

correlação entre os fatores, a EPR não terá um escore total, portanto, na análise de itens foi 

realizada a correlação item-total por fator separadamente. Tal análise mostrou que todos os 

itens são representativos do atributo avaliado e que todos contribuem positivamente com a 

avaliação do mesmo, uma vez que os resultados foram satisfatórios. 

Por fim, ainda referente os fatores resultantes, destaca-se que todos eles podem ser 

encontrados em outros instrumentos, mas não reunidos em um único, como a EPR reuniu. Por 

exemplo: a Autoeficácia faz parte da Escala de Avaliação da resiliência para estudantes 

excepcionais – RAES, de Perry e Bard (2001); o Controle emocional está incluso no 

Questionário do Coeficiente de Resiliência-RQ-Test, de Reivich e Shattè (2002); a 

Autoconfiança está presente na Escala de atitudes resilientes – RAS, de Biscoe e Harris 

(1999); a Orientação positiva para o futuro está presente na Escala de resiliência do 

adolescente, de Oshio et al. (2003); Valores Positivos, Sociabilidade, Bom humor, 

Independência e Reflexão podem ser encontrados no Perfil de atitudes e habilidades 

resilientes, de Hurtes e Allen (2001); o atributo Percepções de Emoções, que tem as mesmas 

características de Empatia, está presente no Inventário dos fatores pessoais de resiliência, 

de Lévano (2005); e a Aceitação positiva de mudanças faz parte da Escala de Avaliação de 

Resiliência – EAR, de Martins, Siqueira e Emílio (2010).  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A revisão teórica realizada para este trabalho tornou evidente a falta de consenso 

quanto à definição do construto da resiliência, principalmente sobre quais atributos pessoais 

fazem parte dessa teoria. 

No meio científico, diversas tentativas de conceituação e delineamentos de modelos 

teóricos foram propostos, cada um com suas contribuições e críticas. É comum certa 

dificuldade de compreender e demarcar seus limites conceituais, ocasionando (ou sendo 

ocasionada) por uma confusão conceitual que envolve tal fenômeno. 

Dentre essas contribuições, destaca-se a elaborada por Grotberg (1995), que englobou 

os aspectos pessoais da resiliência e os aspectos externos (apoio social). O modelo dessa 

autora traz uma visão geral e completa de tudo o que envolve o construto. Destacam-se 

também os modelos propostos por Wolin, S. J. e Wolin, S. (1993), Ojeda (1997) e Melillo 

(2008), que são os modelos mais completos que vão ao encontro do propósito da presente 

pesquisa, que foi reunir o maior número de informações possíveis a respeito dos atributos 

pessoais da resiliência, além de colaborar com a construção de um instrumento válido e 

fidedigno para avaliar tais características. Os resultados mostraram que o objetivo foi 

alcançado. Todo o processo, desde o levantamento teórico até a análise de itens, mostrou que 

a Escala dos Pilares da Resiliência (EPR) avalia os atributos pessoais da resiliência – também 

chamados de “pilares” por Ojeda (1997), Melillo (2005), Valdebenito, Loizo e García (2007) 

e agora pela autora deste trabalho – com evidências de validade baseadas na estrutura interna, 

na análise de itens e nos índices satisfatórios de precisão. Contudo, há que se destacarem 

alguns aspectos relevantes, dentre eles os positivos e os que trazem algum tipo de limitação. 

Um aspecto positivo foi que a EPR reuniu o maior número de atributos pessoais da 

resiliência dentre os instrumentos encontrados na revisão deste trabalho, sendo todos eles 

consistentes e representativos da resiliência, uma vez que cinco ou mais autores mencionaram 

tais atributos em suas pesquisas e que os resultados estatísticos foram favoráveis. Outro ponto 

relevante foi a composição do conjunto dos participantes, pois atingiu um número 

representativo de participantes, ao menos quanto ao estado de São Paulo, uma vez que 

abrangeu tanto a capital quanto a Grande São Paulo e interior, além de a quantidade ter sido 

adequada para a realização dos estudos estatísticos que foram adotados para esta pesquisa. 
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Ainda em relação aos participantes, dando início às limitações deste trabalho, ressalta-

se que, em se tratando de um construto como o da resiliência, que trata, resumidamente, da 

superação das adversidades sem prejuízos psicológicos, seria mais colaborativo com a teoria 

fazer coletas de dados em outros Estados brasileiros, pois as diferenças culturais, políticas, 

financeiras, dentre outras, variam de acordo com cada região, podendo acarretar maior ou 

menor grau de adversidade que impacta diretamente na vida das pessoas. No entanto, uma vez 

tendo sido aqui validada a EPR, se poderá dar continuidade aos estudos com a mesma, sendo 

um dos objetivos futuros aplicá-la em outras regiões do Brasil. 

Outra limitação deste trabalho foi a não realização de estudos comparativos das 

médias entre idade, gênero, escolaridade, dentre outras características dos participantes. Tais 

estudos não foram incluídos nos objetivos pois já se havia identificado a falta de tempo hábil 

para concretizá-los, além do fato de que estes estudos não prejudicariam a validação da escala 

– que era o objetivo principal –, e, sim, seriam contribuintes dos estudos sobre a resiliência 

em geral. Ainda assim, pretende-se realizar tais comparações, uma vez que os dados estão 

disponíveis e que essas análises adicionais poderão gerar artigos científicos, por exemplo. 

Outro ponto a ser destacado refere-se à necessidade de a validade da EPR ser testada 

por meio de análise fatorial confirmatória (AFC), já que este estudo constituiu um primeiro 

teste da validade da escala. Destaca-se que isso não limita a utilização de um instrumento, 

pois a análise fatorial comum já é considerada um estudo de validade e a confirmatória é 

utilizada, em resumo, para checar se os fatores da escala se comportam da mesma maneira 

quando ela é aplicada em amostra diferente daquela utilizada nos estudos iniciais, ou seja, a 

AFC permite rever ou confirmar o modelo fatorial extraído na primeira análise (PASQUALI, 

2012). Considerou-se importante ressaltar essa questão, mesmo não tendo sido tratada na 

parte teórica, tampouco tenha sido objetivo desta pesquisa, por se tratar de um estudo que 

merece ser realizado futuramente, a fim de confirmar o modelo de 11 fatores de resiliência 

pessoal resultante deste estudo. 

Ainda no sentido de sugestões para estudos futuros, uma das possibilidades é a 

utilização da EPR em diversos contextos, tais como em recursos humanos, na área hospitalar 

e na área social, e verificar a capacidade diagnóstica do instrumento em situações práticas. 

Para tanto, um estudo que poderá ser realizado será a exploração das correlações com outras 

características comportamentais, tais como eficácia no trabalho, adesão a tratamentos 

hospitalares, adaptação social, entre outros. Assim, tanto a compreensão como a utilização da 
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EPR será abrangida, e sua aplicabilidade será expandida em diversos campos de atuação 

profissional no contexto da saúde. 

Por fim, como já sugerido no parágrafo anterior, espera-se que o fruto resultante deste 

estudo possa contribuir com a atuação de diversos profissionais da saúde e que seja um 

instrumento que auxilie no processo de identificação das potencialidades mais e menos 

desenvolvidas das pessoas, para que, posteriormente, sejam realizadas intervenções com o 

objetivo de aprimorar e promover os pilares da resiliência, tão importantes para adotar uma 

conduta flexível e equilibrada perante as adversidades. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa – UMESP 

 

 

 

 

 



114 

 

 
 

ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido(TCLE). 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, ________________________________________________________________________ 

consinto de minha livre e espontânea vontade, em participar do estudo CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE 

UMA ESCALA DOS ATRIBUTOS INTERNOS DA PESSOA RESILIENTE que tem por objetivo construir um 

teste para avaliar as características da pessoa resiliente, a ser elaborado por Tábata Cardoso aluna do Programa 

de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde da Universidade Metodista de São Paulo. O estudo se justifica por 

não existir nenhum teste para este fim.   

Pessoa resiliente é aquela que usa de recursos internos para enfrentar as dificuldades da vida e sai 

fortalecido após um período de adversidade.  

Caso concorde em participar, o(a) senhor(a) deverá assinar este TERMO DE CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) em 2 vias: uma será arquivada por você e outra pela pesquisadora. 

O procedimento adotado é a aplicação de um questionário auto-administrável, a ser respondido por 

pessoas com idade mínima de 18 anos. Além disso, serão coletados alguns dados adicionais dos participantes da 

pesquisa, como gênero, idade, escolaridade e cidade de origem. 

O(a) senhor(a) gastará parte de seu tempo para responder ao questionário. Sua participação na pesquisa 

não acarretará nenhum desconforto ou riscos para sua saúde, no entanto, caso deseje interromper sua 

participação no estudo, poderá fazê-lo a qualquer momento. Os benefícios não se aplicam diretamente aos 

participantes, embora o estudo contribua para com a ciência para uma melhor compreensão do assunto. A 

pesquisadora assegura total sigilo sobre as respostas contidas no questionário, visto que os dados da pesquisa 

serão analisados e divulgados coletivamente de forma a reunir todos os participantes que responderem ao 

questionário. 

Caso existam quaisquer dúvidas a respeito desta pesquisa, o(a) senhor(a) poderá, a qualquer momento, 

solicitar esclarecimentos à pesquisadora sobre os itens descritos acima. O(a) senhor(a), também, tem assegurado 

o direito de recusar-se a participar desta pesquisa ou retirar o seu consentimento, em qualquer fase da mesma, 

sem nenhum prejuízo ou ônus. 

Como sua participação na pesquisa não implica em custos, despesas, danos ou represálias para você, 

não estão previstas formas de ressarcimento nem de indenização. Como o estudo não inclui em seus 

procedimentos nenhum tipo de tratamento, não estão previstos acompanhamentos e assistência. 

A pesquisadora Tábata Cardoso (11) 72746901 e sua orientadora Profa. Dra. Maria do Carmo 

Fernandes Martins estarão à disposição para maiores esclarecimentos sobre sua participação.  

 

_______________________________________, _______ de ___________________, 2012. 

Local        Data                        Mês 

_________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa  

Documento de Identificação: __________________________ 

 

Assinatura do(a) pesquisador(a)___________________________________________ 
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ANEXO C – Valores das Comunalidades para os 150 itens da EPR. 

Item Inicial Extração Item Inicial Extração 

P1 ,50 ,36 P76 ,56 ,39 

P2 ,38 ,20 P77 ,54 ,37 

P3 ,45 ,31 P78 ,50 ,37 

P4 ,41 ,27 P79 ,55 ,38 

P5 ,56 ,41 P80 ,39 ,27 

P6 ,53 ,32 P81 ,62 ,50 

P7 ,65 ,55 P82 ,51 ,41 

P8 ,45 ,32 P83 ,55 ,41 

P9 ,41 ,28 P84 ,48 ,36 

P10 ,41 ,24 P85 ,49 ,38 

P11 ,52 ,37 P86 ,59 ,50 

P12 ,64 ,53 P87 ,54 ,47 

P13 ,56 ,43 P88 ,58 ,47 

P14 ,45 ,34 P89 ,52 ,40 

P15 ,38 ,22 P90 ,53 ,39 

P16 ,47 ,34 P91 ,39 ,28 

P17 ,38 ,17 P92 ,50 ,41 

P18 ,60 ,53 P93 ,49 ,36 

P19 ,52 ,41 P94 ,49 ,23 

P20 ,54 ,43 P95 ,62 ,55 

P21 ,47 ,32 P96 ,45 ,22 

P22 ,41 ,31 P97 ,56 ,38 

P23 ,39 ,13 P98 ,46 ,35 

P24 ,48 ,29 P99 ,37 ,26 

P25 ,49 ,26 P100 ,61 ,49 

P26 ,53 ,39 P101 ,40 ,23 

P27 ,48 ,36 P102 ,65 ,57 

P28 ,63 ,56 P103 ,65 ,62 

P29 ,57 ,47 P104 ,54 ,40 

P30 ,56 ,42 P105 ,53 ,38 

P31 ,50 ,36 P106 ,49 ,40 

P32 ,44 ,28 P107 ,62 ,53 

P33 ,68 ,60 P108 ,57 ,44 

P34 ,66 ,55 P109 ,51 ,41 

P35 ,54 ,38 P110 ,65 ,55 

P36 ,40 ,23 P111 ,44 ,36 

P37 ,50 ,36 P112 ,47 ,34 

P38 ,42 ,23 P113 ,49 ,38 

P39 ,59 ,50 P114 ,62 ,54 

P40 ,50 ,39 P115 ,66 ,64 

P41 ,63 ,56 P116 ,51 ,39 

P42 ,45 ,29 P117 ,55 ,41 

P43 ,62 ,47 P118 ,48 ,36 

P44 ,59 ,49 P119 ,52 ,36 

P45 ,42 ,26 P120 ,46 ,34 

P46 ,60 ,53 P121 ,59 ,48 

P47 ,32 ,13 P122 ,39 ,21 

P48 ,50 ,38 P123 ,42 ,21 

P49 ,56 ,39 P124 ,55 ,40 

P50 ,62 ,57 P125 ,59 ,44 

P51 ,49 ,41 P126 ,61 ,49 
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Item Inicial Extração Item Inicial Extração 

P52 ,49 ,33 P127 ,60 ,48 

P53 ,60 ,45 P128 ,56 ,44 

P54 ,57 ,50 P129 ,60 ,51 

P55 ,64 ,58 P130 ,56 ,42 

P56 ,62 ,51 P131 ,50 ,39 

P57 ,53 ,38 P132 ,37 ,20 

P58 ,54 ,40 P133 ,65 ,60 

P59 ,49 ,36 P134 ,56 ,47 

P60 ,51 ,38 P135 ,49 ,40 

P61 ,46 ,35 P136 ,48 ,38 

P62 ,56 ,40 P137 ,41 ,28 

P63 ,52 ,40 P138 ,54 ,43 

P64 ,62 ,47 P139 ,50 ,37 

P65 ,51 ,35 P140 ,68 ,61 

P66 ,54 ,43 P141 ,46 ,33 

P67 ,53 ,40 P142 ,53 ,41 

P68 ,51 ,42 P143 ,61 ,47 

P69 ,55 ,40 P144 ,55 ,45 

P70 ,47 ,37 P145 ,55 ,41 

P71 ,44 ,29 P146 ,51 ,36 

P72 ,52 ,40 P147 ,58 ,45 

P73 ,54 ,42 P148 ,43 ,29 

P74 ,61 ,50 P149 ,55 ,38 

P75 ,52 ,35 P150 ,55 ,39 

Método de extração: Principal Axis Factoring. 

Método de rotação: Varimax. 
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ANEXO D – Cargas fatoriais para os 20 fatores extraídos 

Matriz de Rotação dos Fatoresa
 

Itens 

Fatores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

P1       ,54                                 

P2                                         

P3     ,34                                   

P4                                         

P5               ,53                         

P6       ,38                                 

P7               ,65                         

P8                                         

P9                             ,45           

P10                                         

P11   ,38                                     

P12   ,40                 ,36                   

P13             ,49                           

P14                                         

P15                   ,41                     

P16     ,50                                   

P17                                         

P18                                         

P19 ,38                                       

P20                                         

P21     ,42                                   

P22                                         
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Itens 

Fatores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

P23                                         

P24                                         

P25                                         

P26                                         

P27     ,50                                   

P28                         ,63               

P29                                         

P30             ,37                           

P31   ,39                                     

P32                                         

P33   ,38                 ,54                   

P34 ,59                                       

P35 ,43                                       

P36                                         

P37                               ,40         

P38                                         

P39       ,59                                 

P40                 ,36                       

P41   ,69                                     

P42   ,42                                     

P43   ,59                                     

P44 ,55                                       

P45                                         

P46   ,61                                     
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Itens 

Fatores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

P47                                         

P48                                         

P49       ,34                                 

P50                             ,38           

P51     ,51                                   

P52                                         

P53             ,49                           

P54           ,63                             

P55 ,38                                 ,47     

P56 ,41                                       

P57                                         

P58                                         

P59                                         

P60                                         

P61                 ,41                       

P62 ,43                                       

P63                     ,50                   

P64 ,46                                       

P65                 ,41                       

P66             ,51                           

P67     ,44                                   

P68                   ,468                     

P69       ,39                                 

P70                 ,43                       
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Itens 

Fatores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

P71                       ,41                 

P72             ,43                           

P73         ,44                               

P74 ,48                                       

P75         ,39                               

P76 ,51                                       

P77                                         

P78       ,39                                 

P79         ,43                               

P80                                         

P81 ,53                                       

P82                     ,45                   

P83                                         

P84                   ,51                     

P85                                         

P86               ,56                         

P87         ,59                               

P88         ,45                               

P89     ,52                                   

P90 ,50                                       

P91         ,36                               

P92 ,40                                       

P93     ,44                                   

P94       ,33                                 
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Itens 

Fatores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

P95       ,53                                 

P96                                         

P97                                         

P98   ,38                                     

P99                                         

P100 ,50                                       

P101                                         

P102       ,68                                 

P103 ,61                                       

P104   ,40                                     

P105               ,34                         

P106                   ,48                     

P107                                         

P108       ,39                                 

P109 ,42                                       

P110                         ,61               

P111                             ,50           

P112     ,34                                   

P113                                         

P114           ,66                             

P115 ,33 ,40                 ,53                   

P116                   ,42                     

P117   ,463                                     

P118         ,39                               
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Itens 

Fatores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

P119   ,36                                     

P120               ,38                         

P121     ,53                                   

P122                                         

P123 ,37                                       

P124                                         

P125                                         

P126           ,61                             

P127   ,51                                     

P128 ,39                                       

P129   ,62                                     

P130                                         

P131   ,38                                     

P132                                         

P133           ,69                             

P134                 ,46                       

P135   ,41                                     

P136             ,34                           

P137                                 ,33       

P138     ,42                                   

P139                                         

P140       ,70                                 

P141     ,35                                   

P142                           ,35             
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Itens 

Fatores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

P143   ,48 ,38                                   

P144             ,52                           

P145                           ,39             

P146     ,42                                   

P147                     ,37                   

P148           ,43                             

P149 ,50                                       

P150       ,37                                 

 Método de Extração: Extração dos Fatores Principais  

 Método de Rotação: Varimax com Normalização Kaiser 

a. Rotação convergiu em 36 interações.  
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A dissertação de mestrado sob o título "CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UMA 

ESCALA DOS ATRIBUTOS PESSOAIS DA RESILIÊNCIA", elaborada por TÁBATA 

CARDOSO foi apresentada e aprovada em 02 de Abril de 2013, perante banca examinadora 

composta por Profa. Dra. Maria do Carmo Fernandes Martins (Presidente/UMESP), Prof. Dr. 

Manuel Morgado Rezende (Titular/UMESP) e Profa. Dra. Iraí Cristina Boccato Alves 

Titular/USP). 
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