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“A educação tem raízes amargas, mas os seus 

frutos são doces”  

 

(Aristóteles)  



 

RESUMO 

Considerando a importância da educação na vida de qualquer ser humano, esta 

pesquisa buscou analisar o papel da resiliência no ensino superior a partir da relação 

pedagógica entre professor e aluno, especialmente aquele com problemas 

psicossociais. Por meio da investigação bibliográfica a respeito do conceito de 

resiliência, procurou-se compreender a possível influência desta na formação do 

educador. Chegou-se à conclusão de que a atitude resiliente por parte do professor é 

fundamental para que o profissional possa fornecer o apoio apropriado ao estudante 

com problemas psicossociais. 

 

Palavras-Chave: Resiliência. Docência. Problemas Psicossociais. 

  



 

ABSTRACT 

On account of the importance of education in the life of any human being, this research 

sought to analyze the role of resilience in higher education from the perspective of the 

relationship between professor and student, especially those with psychosocial issues. 

Through bibliographical research on the concept of resilience, the goal was to 

understand the potential influence of this feature in the educator's formation. In 

conclusion, the resilient posture on the professor’s part is fundamental for the 

appropriate support of the student with psychosocial issues. 

 

Key-Words: Resilience. Education. Psychosocial Issues. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um dos inúmeros aspectos do complexo comportamento humano diz 

respeito à forma singular com que cada indivíduo reage às mesmas situações. Assim 

sendo, pode-se perguntar que fator possibilita a algumas pessoas superarem as 

adversidades de forma positiva, de modo a continuar seu desenvolvimento, enquanto 

outras não. Para sistematizar, compreender e explicar essas interrogações, a 

Psicologia desenvolveu o conceito de Resiliência, ou seja, a capacidade do indivíduo 

de desenvolver habilidades de superação que o possibilitem enfrentar adversidades e 

eventos traumáticos. 

Atualmente este tema vem sendo mais amplamente estudado, e alguns 

trabalhos visam a compreender os fatores que impulsionam a atitude resiliente para 

possibilitar que as pessoas possam, assim, desenvolver-se de maneira plena e 

saudável, mesmo em face de desafios. 

O interesse na escolha por tratar da resiliência é fixá-la no contexto do 

ensino e da atuação docente. A educação está intrinsecamente presente na vida de 

qualquer ser humano, seja em ambiente familiar, escolar ou em qualquer instância 

social. O indivíduo é educado em conformidade com o ambiente em que vive por meio 

das informações que absorve de seu entorno, seja em forma de lições, observação 

ou reprodução daquilo que vê e ouve. Logo, a educação tem papel fundamental no 

cotidiano de qualquer pessoa. 

No entanto, o domínio escolar, o qual é em geral mais diretamente 

associado à educação, necessita de socorro. E um dos fatores que pode contribuir 

para essa reforma está justamente no conceito de resiliência. O termo é usado em 

diversas áreas, desde a psicologia até a medicina, mas é favorável também à área da 

pedagogia. Conforme define Tavares (2014, p. 69), 

 

Quando falamos de resiliência no sentido etimológico, apontamos para a ideia 
de elasticidade, flexibilidade, reflexividade, que, de certa forma, está presente 
em toda a realidade física, química, biológica, psicológica e sociocultural. 

 

O principal objetivo desta pesquisa é analisar o papel da resiliência no 

ensino superior a partir da relação pedagógica entre professor e aluno, a fim de 

compreender de que maneira a formação do educador pode influenciar sua relação 

com o estudante, compreendendo a concepção de resiliência no que tange seu 
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trabalho e, a partir disso, também a relação pedagógica dele com o aluno, 

especialmente com aquele que lida com dificuldades psicossociais. 

Quanto aos objetivos específicos, consistem em investigar o conceito de 

resiliência por meio de revisão bibliográfica; compreender a possível influência da 

formação do educador na sua relação com o aluno; e, a partir disso, descrever os 

benefícios do professor resiliente para uma melhor experiência acadêmica do 

estudante com problemas psicossociais. 

Ainda apoiado em Tavares, reitero a importância da resiliência em parceria 

com o equilíbrio emocional e a escola. 

 

Esta trilogia conceptual [...] pode ajudar a compreender uma realidade 
fundamental que nos envolve, nos habita e de que precisamos para respirar, 
para ser, estar com os outros e nos tornarmos mais humanos nas sociedades 
e organizações dos nossos dias em que a escola continua, apesar das suas 
profundas e rápidas mudanças e transformações, a apresentar-se como um 
lugar especial e um agente determinante de socialização, de cultura, de 
cidadania (2014, p. 67). 

 

Logo, é essencial que resiliência e educação sejam tratados 

conjuntamente, de forma a fortalecer o estudante. Neste trabalho, o foco é 

disponibilizar um conhecimento ordenado sobre a questão da resiliência, tendo como 

cenário central a área da educação e, como sujeito, o profissional docente do ensino 

superior. Para isso, a metodologia utilizada foi a pesquisa em livros e artigos científicos 

produzidos nas áreas tanto da psicologia quanto da pedagogia que tratam da 

resiliência com ênfase no campo da educação. 

No que concerne sua estrutura, este artigo é organizado de forma a 

delimitar a temática gradualmente. Assim, o primeiro capítulo trata do conceito de 

resiliência conforme se apresenta nos diversos campos científicos, sem esquecer de 

suas conotações informais. Além disso, discorro ali sobre os estudos que vêm sendo 

realizados na área. O capítulo seguinte contextualiza a resiliência no campo específico 

da educação para, no terceiro capítulo, ser realçada a questão específica do ensino 

ao aluno com problemas psicossociais. Por fim, a seção dedicada às considerações 

finais arremata as reflexões suscitadas pela análise.  
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1 RESILIÊNCIA 
 

Enquanto algumas pessoas conseguem superar e construir caminhos 

positivos diante de situações desafiadoras, outras acabam sucumbindo mais 

facilmente a elas. O resultado, para estas últimas, é uma vida com a permanente 

presença dos traumas decorrentes dessas experiências. Tratam-se de pessoas 

carentes de resiliência. E considerando que a resiliência é de fundamental importância 

nos contextos tanto pessoal quanto social ou profissional, este estudo busca identificar 

as características que a definem e sua classificação dentro de uma determinada 

escala de profissionais docentes do ensino superior. Porém, para compreender esse 

processo, é necessário antes contextualizá-la. 

 
1.1 Consciência e emoção: a descoberta do eu 

 

A fim de abordar o tema principal desta pesquisa, é preciso ressaltar, 

inicialmente, o conceito de caráter, a saber, o composto de respostas orgânicas e 

psicológicas relativamente estáveis do sujeito aos estímulos externos (WALLON apud 

SILVA, 2007). Trata-se, para Wallon, de um componente inerente ao ser humano, que 

tem, portanto, origem orgânica, 

 

Mas não se resume a ela, já que na concepção dialética walloniana filiação 
não significa causalidade. No entanto, é a partir do caráter, este núcleo duro, 
que se acrescentarão as influências sociais, culturais e históricas que irão 
culminar na personalidade, que, por esse motivo, sofre variações e tem um 
desenvolvimento próprio ao longo da ontogenia (SILVA, 2007, p. 7). 

 

Por outro lado, não é original à psicologia humana a noção do eu. Ela é 

resultado da trajetória do indivíduo, incluindo seus momentos de crise. Porém, ao 

contrário de considerar essas experiências desafiadoras um fator negativo, Wallon as 

percebe como indispensáveis para a formação da personalidade. Ademais, a fonte 

propulsora dessa consciência de si é a emoção, surgida no indivíduo a partir da 

interpretação de sinais externos. Wallon (1986, p. 146 apud SILVA, 2007, p. 13) 

esclarece que: 

 

A consciência em seu início se confunde com a ação, como seu efeito e como 
seu estimulante ao mesmo tempo, e é deste modo que ela é igualmente seu 
objeto ou a sua meta mais próxima. [...] Toda e qualquer diferenciação de 
uma acarreta uma diferenciação da outra. 
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Desta forma, a ciência tem se mostrado interessada em apontar o porquê 

de determinadas pessoas superarem situações de alta gravidade enquanto outras se 

veem imobilizadas perante os momentos de maior desafio. Em virtude desse enfoque, 

a Psicologia passou a utilizar o termo Resiliência para descrever a habilidade de 

recuperação diante de adversidades (FAJARDO, 2012 apud BRITO et al., 2016). 

 

1.2 O sujeito resiliente 
 

As habilidades individuais podem ser esboçadas por meio de histórias 

comparativas entre aquelas pessoas que puderam superar determinados momentos 

de crise e aquelas que cederam a eles, apesar da semelhança de trajetória entre elas. 

“Desta forma, o foco no indivíduo busca identificar resiliência a partir de características 

pessoais, como sexo, temperamento e background genético” (YUNES, 2003, p. 80). 

Resiliência é um termo de conotação positiva, que transmite a ideia de 

firmeza e resistência. Ela é parte do processo de gestão de mudanças, e sua presença 

indica equilíbrio emocional ao lidar com problemas cotidianos. 

O comportamento resiliente diz respeito também à reflexividade do ser 

humano. De acordo com Damásio (2010 apud TAVARES, 2014), a noção do eu 

viabilizou a protoconsciência, isto é, a consciência ligada à matéria, bem como a 

consciência autobiográfica. Em consequência, o ser humano tornou-se dono de seu 

próprio destino, pelo menos no que diz respeito às dimensões cognitiva, afetiva, moral, 

ética, artística e cultural. A partir do momento em que algo se desequilibra na realidade 

de um indivíduo, ativa-se a urgência do uso da resiliência. A ação proveniente desse 

impulso consistirá, então, em ativar e otimizar suas habilidades de flexibilidade e 

reflexibilidade (TAVARES, 2014). 

Isto posto, é pertinente considerar a estreita relação entre resiliência e 

equilíbrio emocional. Conforme coloca Tavares (2014, p. 73), 

 

As três grandes dimensões do psiquismo, o conhecimento, a afetividade e a 
vontade bem como os respectivos contextos físicos, biológicos e 
socioculturais, de algum modo, fazem parte de uma única realidade espacio-
temporal que se exprime no comportamento humano. 

 

Por outro lado, é igualmente oportuno, ressaltar o distanciamento entre 

resiliência e invulnerabilidade. Segundo Zimmerman e Arunkumar (1994), a primeira 

é definida como a habilidade de superar adversidades, mas sem necessariamente sair 
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delas incólume, enquanto a última implica na total conservação do estado inicial, 

independentemente do ocorrido. 

Sempre nesse argumento, também para Rutter (1993 apud YUNES, 2003) 

a resiliência é um fenômeno que visa a explicar os processos de superação a 

adversidades, sem, no entanto, relacionar-se à invulnerabilidade, visto não se tratar 

da resistência absoluta a elas. Todavia, é essa última a concepção inicial de resiliência 

que persiste em orientar grande parte da produção científica. 

A fim de esclarecer de vez a questão, Zimmerman e Arunkumar (1994) 

esclarecem que a resiliência não consiste em o indivíduo não ser afetado por uma 

situação de estresse ou de risco. Na medicina, por exemplo, o termo expressa a 

capacidade de resistência do doente, com ou sem o auxílio de medicamentos. Isto é, 

ele é acometido por determinada doença, mas não se rende a ela. 

 

1 A resiliência e seu papel social 
 

Conforme discutido anteriormente, a interação, tanto em seu aspecto 

individual quanto pelo contexto social, é elemento motor da resiliência. Esta, 

igualmente, reflete no convívio social e profissional e também a presença ou não de 

sistemas de proteção, tais quais o familiar e o comunitário. 

No entanto, conforme coloca Walsh (1998 apud YUNES, 2003), grande 

parte dos estudos que abrangem a análise e a teorização da atitude de resiliência 

abordam de maneira limitada o contexto relacional. Para que se compreenda a 

resiliência, deve-se ter em vista um complexo modelo interacional. 

Martineau (1999 apud YUNES, 2003), por sua vez, define a sociabilidade, 

a criatividade na resolução de problemas e o senso de autonomia e de proposta como 

os principais traços da resiliência. A autora considera tanto o discurso dos 

especialistas quanto o discurso experiencial (normalmente menos valorizado, mas 

igualmente válido), além de inserir também em sua análise o discurso de educadores, 

psicólogos e assistentes sociais, por exemplo, que se ocupam de crianças e 

adolescentes. 

 

Uma perspectiva de resiliência ainda em construção, que sintetiza aspectos 
dos dois discursos, dos experts e do experiencial. Ao posicionar-se, 
Martineau afirma que reificar/replicar as características de uma determinada 
criança como "resiliente" (através da mensuração de um conjunto de traços) 
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é negar que resiliência é contingente/provisória, imprevisível e dinâmica. 
(YUNES, 2003, p. 78) 

 

Conforme coloca Tavares, a força resiliente está presente não apenas nos 

aspectos físico, biológico, corporal e neurocerebral, mas, acima de tudo, na sua 

dimensão psicológica e sociocultural. 

 

Embora as duas componentes estejam estreitamente interligadas num todo 
único e complexo ou hipercomplexo, em que as teses evolucionistas que 
ganharam enorme força na neurociência no sentido de tudo querer explicar 
sem recurso a qualquer entidade exterior, continuo a pensar que o corpo e a 
alma não procedem um do outro por serem de natureza distinta e as 
evidências da investigação científica, aos meus olhos, ainda não 
conseguiram provar o contrário (2014, p. 68). 

 

Em suma, acima da flexibilidade física, biológica ou psicológica, o 

desempenho resiliente depende do exercício do eu, capaz de operar procedimentos 

de tomada de decisão, de comportamento, de realização, de inovação científica, 

tecnológica, artística e cultural.  



16 

2 A RESILIÊNCIA NO ÂMBITO ESCOLAR 
 

Unir a perspectiva filosófica à intenção pedagógica é uma tarefa urgente, 

visto que a educação está intimamente associada às abordagens epistemológicas, 

antropológicas e axiológicas abordadas no saber filosófico e nas ciências humanas. 

No entanto, hoje, a formação do educador dificilmente considera o parâmetro 

filosófico. A leitura da obra de Galvão (1995), que tem por título o nome do autor, 

revela que Henri Wallon, nome de extrema relevância no que diz respeito à psicologia 

associada à educação, não só aproxima essas duas vertentes como o faz a partir do 

desenvolvimento infantil. Sua opção, 

 

Por estudar o desenvolvimento da pessoa completa e a de basear este 
estudo numa perspectiva dialética, faz com que sua teoria, abrangente e 
dinâmica, sirva a múltiplas leituras por parte de quem procura, nela, subsídios 
para a reflexão pedagógica (GALVÃO, 1995, p. 88). 

 

Tal perspectiva é relevante para que se compreenda melhor o papel da 

escola no crescimento do indivíduo em seus domínios afetivo, cognitivo e motor. O 

autor busca demonstrar “quais são, nas diferentes etapas, os vínculos entre cada 

campo e suas implicações com o todo representado pela personalidade” (GALVÃO, 

1995, p. 10). 

Assumi como hipótese inicial a concepção de que o protagonismo juvenil, 

difundido no contexto das reformas educacionais, propicia a formação de um indivíduo 

resiliente, apto às demandas de um mundo em constante transformação. Mas antes 

de tudo, é necessário esclarecer no que consiste a noção de protagonismo juvenil. 

 

2.1 O protagonismo juvenil 
 

O conceito trata do posicionamento do jovem como elemento central da 

prática educativa, ou seja, agente ativo desde a elaboração até a execução e 

avaliação das ações propostas nessa esfera. É necessário ressaltar também que a 

concepção de educação, pela proposta de Costa (2000), não se restringe ao ambiente 

escolar, mas a todas as organizações sociais das quais fazem parte a criança e o 

adolescente. 

A ideia tem por fim o estímulo à participação juvenil não apenas para o seu 

próprio desenvolvimento pessoal quanto para o desenvolvimento dos ambientes em 
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que se inserem (COSTA, 2000). Assim, o protagonismo juvenil pode favorecer 

condutas de autonomia, comprometimento social, solidariedade e respeito por parte 

do adolescente. 

 

Por isso, é essencial que os alunos tenham voz (e vez) na escola, através da 
concepção e elaboração de projetos curriculares, da organização das 
atividades que levem a reflexão e busca de soluções de forma coletiva e 
compartilhada. A escola precisa não somente recuperar o significado do seu 
currículo para os alunos, mas suas formas de relacionamento, valorizando a 
criatividade e a ousadia que os jovens possuem. (COSTA, 2000, p. 4). 

 

Nessa equação, é de extrema importância também o papel do educador, 

responsável pela facilitação no desenvolvimento da autonomia e da criatividade dos 

jovens em detrimento da dependência e da acomodação. Ele deve manter uma função 

de suporte, deixando o destaque ao jovem. Deve também manter-se aberto à 

diversidade, ao diálogo, suprimindo, dessa maneira, a antiga noção de hierarquia. 

 

2.2 A formação de jovens resilientes 
 

As relações e mediações entre o protagonismo juvenil e a resiliência têm 

como uma de suas determinantes a política delineada por organismos internacionais, 

ratificada no Brasil com o Plano Decenal de Educação1 (PNE), de 2014, em que as 

escolas passam a ser vistas como espaço ideal para a materialização de um projeto 

político de formação de novos cidadãos. 

No que diz respeito à atuação docente, a resiliência torna-se uma 

habilidade cada vez mais importante para que o educador saiba lidar com os 

problemas e as dificuldades dos alunos, inclusive no cotidiano escolar brasileiro. 

Jamais se deve negligenciar a formação docente. Ainda que o foco seja o da prática 

escolar, não se separam as práticas dos seus saberes formadores, da formação e da 

identidade docente. Segundo Yunes (2003), a resiliência, expressão ainda pouco 

utilizada no Brasil, e até mesmo desconhecida por alguns professores, pode contribuir 

para que os docentes comecem a ver seus alunos sob uma nova perspectiva. 

                                            
1 Visa a década entre 2014 e 2024, e determina diretrizes, metas e estratégias para a política 
educacional. Entre elas, a garantia do direito à educação básica de qualidade; a redução das 
desigualdades e a valorização da diversidade; a valorização dos profissionais da educação; e o ensino 
superior. 
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Todavia, nesse sentido, o primeiro impasse percebido é o fato de que, 

conforme coloca Yunes (2003, p. 76), 

 

Muitos profissionais da área da Psicologia, da Sociologia ou da Educação 
nunca tiveram contato com a palavra [resiliência] e desconhecem seu uso 
formal ou informal, bem como sua aplicação em qualquer das áreas da 
ciência. Por outro lado, profissionais das áreas da Engenharia, Ecologia e 
Física, e até mesmo da Odontologia, revelam certa familiaridade com a 
palavra, quando ela se refere à resistência de materiais. 

 

Todos podem ter ilimitada aptidão na elaboração de ideias, de raciocínio, 

de pensamento crítico e de apreensão de conceitos, bem como de outras capacidades 

intelectuais. Todavia, a mediação é o ponto-chave para que tais práticas aflorem e se 

desenvolvam com sucesso. Ser um mediador para a promoção da resiliência 

representa um papel imprescindível para o professor. 

Conforme Araújo (1998), situações de adversidade entre adolescentes ou 

adultos, vivenciadas pela criança, podem afetar seu estado de humor, o 

relacionamento com os companheiros de classe, de trabalho e até seu dia a dia, 

resultando em baixa autoestima e podendo, consequentemente, interferir no 

desempenho escolar. O autor ressalta ainda que refletir sobre o desenvolvimento da 

inteligência infantil, e favorecê-lo, é algo intrínseco ao papel social da escola, e é isto 

o que se espera dela. 

Para tanto, é imprescindível enxergar a criança como sujeito emocional, 

que interage continuamente com universos tanto objetivo quanto subjetivo, dotado da 

capacidade intelectual que lhe propicia a organização e interpretação dessa constante 

relação que mantém com o meio externo. Isto é, a criança, tanto quanto o adulto, é 

um indivíduo simultaneamente biológico, afetivo, social, cognitivo e espiritual 

(ARAÚJO, 1998). 

Pesquisadores "procuram compreender como adaptações prévias deixam 

a criança protegida ou sem defesa quando exposta a eventos estressores" (HAWLEY 

e DEHANN, 1996 apud YUNES, 2003, p. 78). Os estudos giram em torno de como os 

"padrões particulares de adaptação, em diferentes fases de desenvolvimento, 

interagem com mudanças ambientais externas" (SROUFER; RUTTER, 1984 apud 

YUNES, 2003, p. 78). 

Em teoria – e assim defende Tavares (2014) –, as escolas seriam 

ambientes de aprendizado e aperfeiçoamento, tanto para professores quanto para 
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alunos. Consequentemente, deveriam ser também espaços propícios ao 

desenvolvimento de resiliência, para que tanto estes quanto aqueles pudessem 

superar os possíveis desafios surgidos na vida. 

 

A escola não pode ser um lugar indiferente ou de mal-estar onde os alunos 
enchem as cabeças de conhecimentos, de coisas, de artefactos, de regras, 
de preconceitos, etc. Mas, pelo contrário, terá de ser um lugar e um agente 
de formação, inovação, de pesquisa para ajudar fazer cabeças bem feitas, 
digamos, mais inteligentes, mais sensatas, mais equilibradas, mais curiosas 
e desejosas de questionar, de conhecer-se e conhecer o mundo dos objectos 
existentes e possíveis, dos acontecimentos e das relações para melhor 
poderem agir, argumentar e tomar posição, decidir com mais discernimento, 
espírito crítico, sabedoria. Ou seja, desenvolver-se como pessoas com 
mentes, consciências mais evoluídas, mais flexíveis, mais reflexivas, livres, 
responsáveis, resilientes. (TAVARES, 2014, p. 74). 

 

Elaborar os conflitos e seguir novamente o caminho do desenvolvimento é 

o objetivo do trabalho de incentivo à resiliência. Ele fortalece a característica 

psicossocial da pessoa e pode ser construído e manejado pedagogicamente dentro e 

fora do ambiente escolar. 

A escola detém o poder de promover uma base duradoura na formação da 

personalidade do aluno como indivíduo e como cidadão. Além disso, a resiliência na 

educação, principalmente na relação entre professor e aluno, daria à aprendizagem 

uma nova perspectiva. Todo o contexto de vida de uma pessoa coloca-a frente a um 

problema, e ela deve ser capaz não apenas de resolvê-lo, mas de conseguir 

prosseguir seu caminho apesar dele. Logo, no tocante à formação do docente, é 

essencial que se enfatize a responsabilidade de ensinar e de construir, conjuntamente 

com seus alunos, os conhecimentos necessários para a formação de cidadãos 

autônomos e críticos. 

A sala de aula não só está inserida na sociedade como a reflete, 

evidenciando assim todas as suas nuances. Por conseguinte, não pode ser tratada 

como um ambiente isolado da realidade que a circunda. Ao contrário do que se pode 

pensar, as adversidades não atrapalham necessariamente o desempenho escolar. 

Numa perspectiva de resiliência, uma vez dominadas, elas contribuem para um 

melhor aprendizado. Os problemas são inevitáveis, e deve-se saber superá-los, em 

sala de aula, com o intuito de contribuir para a formação dos alunos. 

Em resumo, a escola é um dos tutores referenciais de resiliência da 

sociedade. Sua função vai além da produção e reprodução do conhecimento. Os 

incentivos, os exemplos, são importantes para a formação do indivíduo, para a 
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promoção de sua saúde e para sua qualidade de vida e seu bem-estar. Por esse 

motivo, a resiliência promovida na escola poderia responder melhor às demandas da 

sociedade. Também para Fajardo, Minayo e Moreira (2010 apud BRITO et al., 2016), 

o incentivo à resiliência é a base para o cumprimento dos objetivos fundamentais da 

escola, a saber, a formação de pessoas livres, de indivíduos responsáveis. 

Consequentemente, da necessária mudança social de que carece o nosso país. 
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3 O ESTUDANTE COM PROBLEMAS PSICOSSOCIAIS 
 

Sabe-se que os ambientes escolar e acadêmico representam espaços 

sociais intermediários entre família e sociedade. Deste modo, dispõem de maior 

oportunidade para detectar sintomas e sinais indicativos de que um estudante já tenha 

sofrido ou sofre algum problema psicossocial, além de permitir acompanhamento e 

encaminhamento para autoridades e/ou profissionais competentes. 

O período de transição entre a escola e a universidade representa, para 

o jovem, adaptações em diversas frentes, que podem ser desde geográficas ou 

financeiras até pessoais, sociais ou acadêmicas (PEREIRA et al., 2008). Em nível 

pessoal, fatores como ansiedade e solidão acarretam no sentimento de 

vulnerabilidade. Considerando que o início do curso pode ser determinante para o 

sucesso acadêmico, é essencial operar estratégias em favor da melhor experiência 

possível. 

Durante todas as fases da vida, o ser humano lida com situações com as 

quais deve se adaptar. O ingresso no Ensino Superior, apesar dos desafios, costuma 

ser também um momento de entusiasmo para o aluno, que vê ali perspectivas de 

desenvolvimento tanto intelectual quanto social (PEREIRA, 2005 apud PEREIRA et 

al., 2008). 

Chickering e Reisser (1993 apud PEREIRA et al., 2008) colocam esse 

período do “jovem adulto” como significativo no desenvolvimento psicossocial, isto é, 

na capacidade de competência, administração das emoções e desenvolvimento da 

autonomia e das relações interpessoais, bem como de integridade e da própria 

identidade. 

 

3.1 O que são problemas psicossociais 
 

As emoções, segundo Wallon (1986 apud GALVÃO, 1995), são a origem da 

consciência. Elas revelam ao próprio sujeito disposições específicas de sua 

sensibilidade e são habituais na vida de qualquer pessoa. 

 

Porém, elas só serão o ponto de partida da consciência pessoal do sujeito 
por intermédio do grupo, no qual elas começam por fundi-lo e do qual 
receberá as fórmulas diferenciadas de ação e os instrumentos intelectuais, 
sem os quais lhe seria impossível efetuar as distinções e as classificações 
necessárias ao conhecimento das coisas e de si mesmo (WALLON, 1986 
apud GALVÃO 1995, p. 63). 
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Logo, as emoções são fenômenos eminentemente sociais, o que implica 

em sua correlação com as reações que elas suscitam no ambiente. Além disso, o 

descontrole emocional influencia direta e negativamente no desempenho intelectual, 

visto que dificulta a reação objetiva, coerente e bem adaptada, características as 

operações intelectuais (GALVÃO, 1995). 

Fenômenos como a depressão, a ansiedade, os transtornos alimentares e 

a fobia social, entre outros ainda, caracterizam os problemas psicossociais. As causas 

estão relacionadas principalmente a condições de estresse, tais quais o assédio 

moral, os problemas financeiros, a violência e a insatisfação pessoal. 

Enquanto algumas dessas situações mostram-se delicadas ou demoradas 

de ser convertidas, o controle emocional e os sistemas de proteção, como a família, a 

escola ou a comunidade, podem ser recursos essenciais para sua eliminação ou 

controle, tanto por parte do educador, elemento fundamental de apoio nesse 

processo, quanto ao próprio estudante. 

Conforme o argumento de Araújo (1998), acompanhando a vertente de 

pensamento de Piaget, a interação ocorre tanto no mundo físico, interpessoal e 

sociocultural quanto em nível intraindividual. Apesar de dedicado especificamente ao 

aluno com déficit cognitivo, o trabalho de Araújo apresenta vários pontos pertinentes 

também à questão dos problemas psicossociais. 

Em vista disso, segundo propõem Monteiro et al. (2007), a transição para 

o Ensino Superior, vivida predominantemente por jovens, pode representar, 

naturalmente, um passo positivo nas suas vidas., mas também pode caracterizar 

também uma acentuada quebra no estilo de vida do estudante e um desafio de 

adaptação a um ambiente completamente novo, envolvendo desafios tanto 

acadêmicos quanto psicossociais. 

 

3.2 O equilíbrio entre emoção e razão 
 

A influência do meio social está presente na vida humana desde a 

aquisição de habilidades motoras básicas, e é “decisiva na aquisição de condutas 

psicológicas superiores, como a inteligência simbólica” (GALVÃO, 1995, p. 39). 

 

O simples amadurecimento do sistema nervoso não garante o 
desenvolvimento de habilidades intelectuais mais complexas. Para que se 
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desenvolvam, precisam interagir com "alimento cultural", isto é, linguagem e 
conhecimento (GALVÃO, 1995, p. 40). 

 

Assim, os instrumentos para a evolução do pensamento humano estão 

presentes na cultura e na linguagem. Nesse sentido, os estudos de Wallon, conforme 

descritos na obra de Galvão (1995), apesar de serem dirigidos ao período infantil, são 

de extrema validade para que se compreenda o aluno e, dessa forma, encontre-se 

maneiras de desenvolver seus potenciais da melhor maneira possível, incluindo 

aquele com problemas psicossociais. Isso porque o estudo trata do desenvolvimento 

individual, bem como desse indivíduo socialmente, e mesmo que em fase posterior à 

infância, o adolescente permanece em desenvolvimento, tanto físico quanto 

psicológico e intelectual. Ele continua em busca de sua identidade. 

Para Wallon (apud GALVÃO, 1995), está na linguagem o suporte 

indispensável para o progresso do pensamento, visto que a primeira exprime o 

segundo ao mesmo tempo que o estrutura. 

Outro elemento a ser considerado é a emoção. Isso porque ela tem por 

característica a fácil propagação entre os indivíduos de um mesmo grupo, visto que 

em relações interindividuais os traços da personalidade individual são diluídos. Essa 

tendência explica a facilidade da atmosfera emocional de dominar determinados 

eventos, a exemplo de rituais religiosos ou comícios (GALVÃO, 1995). 

O fator interessante aqui, é o fato de que a importância das manifestações 

emocionais coletivas diminui na medida em que se fazem disponíveis outros recursos 

a determinado grupo, por exemplo técnicos ou intelectuais. 

 

Neste sentido, tanto para o recém-nascido como para as sociedades, as 
emoções aparecem como forma primeira de adaptação ao meio e tendem a 
ser suplantadas por outras formas de atividade psíquica. Este é o caso das 
funções intelectuais, que na psicogênese vão adquirindo importância 
progressiva como forma de interação com o meio. A atividade intelectual, que 
tem a linguagem como um instrumento indispensável, depende do coletivo. 
[...] Pelas interações sociais que propicia, as emoções possibilitam o acesso 
ao universo simbólico da cultura (GALVÃO, 1995, p. 65). 

 

Esse fenômeno evidencia a crucial importância da vida acadêmica para o 

desenvolvimento emocional e intelectual do jovem. E nesse quesito, o professor tem 

papel fundamental de influência. No plano da aprendizagem, a resiliência é primordial, 

como, por exemplo, para a melhor compreensão do aluno pelo professor. Para isso, 
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especialmente o docente deve estar familiarizado com o conceito, bem como com a 

noção de problemas psicossociais. 

Além disso, o antagonismo entre a reação emocional e a atividade 

intelectual demonstra o fato de o entendimento dos fatores que ocasionam conflitos 

permitir ao indivíduo controlar a manifestação de suas reações emocionais e, assim, 

focar sua atenção em encontrar caminhos para solucioná-los. “Afinal, a atividade 

intelectual voltada para a compreensão das causas de uma emoção reduz seus 

efeitos” (GALVÃO, 1995, p. 115). 

 

Com o apoio de informações teóricas sobre as características do 
comportamento emocional e usando sua capacidade de análise reflexiva, o 
professor deve buscar identificar, nos fatores implicados em cada situação, 
aqueles que agem como "combustíveis" para o agravamento da crise. 
Sabemos que em geral não é possível que essa reflexão seja feita 
simultaneamente à crise. É somente depois de tê-la vivido, já fora do "calor" 
do momento, que se torna possível a reflexão, a avaliação e uma possível 
compreensão da situação (GALVÃO, 1995, p. 115). 

 

3.3 O educador resiliente 
 

Dessa forma, a presença da figura do professor, como mediador e 

facilitador, pode favorecer na superação, e mesmo na prevenção, de problemas 

psicossociais. Com uma abordagem resiliente, o docente, conhecendo a história de 

vida do estudante, pode influenciá-lo de maneira positiva. 

É sabido que grande parte dos alunos com dificuldade de aprendizado vive 

com o empecilho de precisar processar emoções traumáticas, sem necessariamente 

apresentarem qualquer déficit cognitivo (ARAÚJO, 1998). Para que o professor esteja 

de fato disponível a auxiliar seu aluno, é imprescindível que esteja, ele mesmo no 

controle de suas emoções. Assim, o educador resiliente e atento ao comportamento 

de seus alunos pode evitar ou diminuir a influência de problemas pessoais na sua vida 

escolar e acadêmica e conduzi-lo ao sucesso. 

Entretanto, a responsabilidade não está apenas no educador, e nem é 

unicamente intelectual a sua missão. Ensinar não se resume puramente à 

transferência de conteúdo didático. Entre as tarefas do professor estão, por exemplo, 

a luta contra a homogeneização, incitadora de discriminação e preconceito, e o 

estímulo ao diálogo, ao pensamento crítico, à criatividade. Ou, como bem coloca 

Araújo (1998, p. 46): 
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Os conteúdos tradicionais da escola, apesar de essenciais para o pleno 
desenvolvimento do aluno, não devem ser encarados como um fim na 
educação, e sim como instrumentos para a construção da cidadania. Daí a 
importância de incorporarem em suas aulas conteúdos vinculados ao 
cotidiano dos alunos. 

 

Em resumo, 

 

O papel da escola é o de uma instituição socialmente responsável não só 
pela democratização do acesso aos conteúdos culturais historicamente 
construídos, mas também o de corresponsável pelo desenvolvimento 
individual de seus membros (em todos os seus aspectos), objetivando sua 
inserção como cidadãos autônomos e conscientes em uma sociedade plural 
e democrática. Para isso, ela deve tomar para si a responsabilidade de 
trabalhar a superação das deficiências circunstanciais das crianças que 
chegam em suas salas, respeitando as diversidades, e também buscando 
incluir os deficientes reais no contexto regular do ensino (ARAÚJO, 1998, p. 
44). 

 

Por seu lado, a questão social, talvez a mais problemática no Brasil, deve 

ser examinada com olhar apurado. Percebe-se, cada vez mais, o olhar atento ao 

cotidiano diverso da escola, buscando suprimir preconceitos educacionais e rótulos 

ao aluno que não aprende. A resiliência fornece ao professor a segurança de que seu 

aluno pode superar problemas psicossociais. 

Além disso, outras maneiras de incitar a psique saudável, além das citadas 

no decorrer do trabalho, como o constante diálogo e o estímulo ao pensamento crítico, 

incluem o estímulo à expressão conforme Galvão (1995, p. 98-99) a define: 

“expressar--se significa exteriorizar-se, colocar-se em confronto com o outro, 

organizar-se”. A exteriorização do eu pode ser facilitada por atividades artísticas, visto 

que elas favorecem a expressão de estados e vivências subjetivas e também a 

reflexão sobre o mundo que o rodeia e, mais importante, sobre si mesmo. 

Por fim, ainda nessa perspectiva, Wallon (apud GALVÃO, 1995) propõe à 

escola apropriar-se de seu inexorável papel no movimento de transformações da 

sociedade. Ele preconiza o engajamento na sociedade e na cultura, concomitantemente 

ao comprometimento com o desenvolvimento individual de seus estudantes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A postura do olhar crítico e ao mesmo tempo positivo sobre a realidade 

social brasileira pode contribuir para a superação dos transtornos psicossociais em 

sala de aula. O educador, apesar de ter papel fundamental nesse processo, não está 

sozinho, e deve contar com o suporte de outros profissionais na escola. Além disso, 

por meio de mecanismos de proteção (a exemplo da família ou da comunidade), pode-

se promover a sustentabilidade profissional, favorecer a consciência às suas 

condições de vulnerabilidade e, por consequência, despertar a postura de 

enfrentamento. 

O resultado do trabalho do educador resiliente, atento e preparado é muito 

mais amplo do que os conhecimentos acadêmicos: diz respeito à promoção de vidas 

mais saudáveis e engajadas, de cidadãos justos e conscientes. Esse fator é 

especialmente expressivo quando focados os estudantes com dificuldades 

psicossociais. 

Os problemas no cotidiano escolar, mesmo aqueles não originados ali, 

podem ser contornados com a ajuda do professor. No entanto, esse profissional 

necessita do preparo certo. Além do conhecimento intelectual, a relação professor-

aluno implica em facetas afetivas e reflete a sociedade, ou seja, todos os ambientes 

em que o estudante tem participação. 

Para tanto, é necessária uma profunda reforma no sistema educacional, 

até hoje ainda exclusivamente dedicado aos conteúdos didáticos, ignorando o fato de 

que a escola é um espaço social fundamental para as necessárias mudanças sociais. 

Dentre as mudanças necessárias, faz-se essencial a inclusão da temática da 

resiliência nos cursos de formação docente. Atualmente, no entanto, grande parte do 

corpo docente nacional não está nem mesmo familiarizado com o termo. 

Em conclusão, é primordial a formação do indivíduo integral, intelectual, 

social, emocional, circunstância que pode ser vigorosamente facilitada, antes de tudo, 

pelo melhor preparo e apoio ao docente. 
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