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RESUMO

Percebe-se um alto nível de estresse frente às adversidades e dificuldades que vão surgindo no exercício da
docência. Foi a partir dessa constatação que se pensou no presente estudo, cujo objetivo é analisar como uma atitude
resiliente, no exercício pedagógico, pode fazer a diferença na vida do educador e na sua relação com o educando. A
resiliência é uma força interior geradora que, no ser humano, se despertada e desenvolvida, pode conduzi-lo e
fortalecê-lo no enfrentamento das adversidades e dificuldades que a vida apresenta cotidianamente, nas relações e no
exercício profissional. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do artigo é a pesquisa a partir de fontes
bibliográficas, tendo como principais referências Achkar; Dias; Tavares; Poletti e Dobbs; buscando assim, a
necessária fundamentação para as análises e reflexões do tema proposto.

Palavras-Chave: Educação. Docência. Resiliência.

SUMMARY

It is perceived a high level of stress in the face of adversities and difficulties that arise in the exercise of teaching. It was
from this observation that we thought about the present study, whose objective is to analyze how a resilient attitude in
the pedagogical exercise can make a difference in the life of the educator and in his relationship with the student.
Resilience is an inner generating force that, in the human being, if awakened and developed, can lead and strengthen
it in facing the adversities and difficulties that life presents daily, in relationships and in professional practice. The
methodology used for the development of the article is the research from bibliographical sources, having as main
references Achkar; Days; Tavares; Poletti and Dobbs; Thus seeking the necessary basis for the analyzes and
reflections of the proposed theme.

Keywords:Education. Teaching. Resilience

1 INTRODUÇÃO

Diante da atual realidade dos ambientes educacionais, os quais refletem as diferentes vivências de estruturas sociais
específicas e plurais do próprio sistema de educação, e do desafio da atuação do docente, percebe-se um alto nível
de estresse frente às adversidades e dificuldades que têm surgido no exercício da docência. Cada indivíduo, a partir
da sua personalidade, crenças e da realidade na qual está inserido socialmente, tem sua maneira própria de reagir, o
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que não é diferente para o professor. Tal reação dependerá de como o indivíduo foi orientado, podendo favorecer um
crescimento pessoal e profissional, como também levar, gradativamente, a um estado de desânimo. As diferentes
formas de como o sujeito percebe e lida com esses problemas e adversidades nos remetem ao conceito de resiliência.

A resiliência é uma força interior geradora que, no ser humano, se despertada e desenvolvida, pode conduzi-lo e
fortalecê-lo no enfrentamento das adversidades e dificuldades que a vida apresenta no seu dia a dia, nas relações
pessoais e no exercício profissional, ou seja, a pessoa resiliente não nega o sofrimento provocado por situações
adversas e imprevistos que acontecem no seu cotidiano, mas está minimamente preparada e disposta a enfrentá-lo, a
buscarsua superação com otimismo e esperança, ao tempo em que aprende algo novo de cada situação e sai mais
resistente do processo de formação da própria personalidade e na realização dos seus projetos e atividades.

Para Tavares, citado por Achkar (2013, p. 28), resiliência significa “resistir sem partir no sentido de desmobilizar todo o
potencial do seu ser, querer e ter para mudar, transformar e, por ventura, transmutar as situações mais ou menos
adversas para melhor”. Isto é, ter um mínimo de integração pessoal e autocontrole, como também conhecimento do
próprio potencial, que é a força interior que cada indivíduo carrega em si.

Os estudos sobre resiliência têm crescido muito entre os grandes pesquisadores brasileiros no campo das ciências
humanas e sociais, como na psicologia, por exemplo, e inclusive na área da educação, oferecendo assim reflexões e
ferramentas que podem auxiliar e orientar o docente no desenvolvimento do seu trabalho pedagógico e processo de
ensino/aprendizagem, como também na relação com seus discentes em sala de aula e fora dela, pois a educação não
se dá apenas na escola.

Foi a partir dessa possibilidade que se pensou no presente estudo, com o objetivo de analisar como uma atitude
resiliente, no exercício pedagógico, pode fazer a diferença na vida do educador e na sua relação com o educando.
Favorecendo assim, uma formação cidadã mais humana, integral e de qualidade, ou seja, holística, que responda às
exigências e atuais desafios da sociedade. Dar um sentido à vida e seguir vivendo apesar das adversidades, porém
não de qualquer forma, de uma maneira mais humanizada, criativa, responsável e entusiasta.

O presente artigo foi desenvolvido a partir de fontes bibliográficas através das quais se obteve a necessária
fundamentação teórica para as análises e reflexões do tema proposto e sua construção. Buscou-se salientar a
importância da atitude resiliente no docente e o possível desenvolvimento de um perfil condizente com tal atitude,
acompanhado da consciência dos benefícios para a vida pessoal, familiar e profissional, mais especificamente na
relação com o discente no ambiente escolar. Relação que fará toda diferença na vida e no crescimento integral
domais novo cidadão, seja positivamente como também negativamente, dependendo das atitudes e/ou situações
vividas pelo mesmo e favorecidas pelo professor.

Para o incremento do presente artigo, pensou-se em dois tópicos com subtópicos. O primeiro tratade uma pequena
contextualização sobre a resiliência. Nesse momento será apresentada a etimologia da palavra resiliência, como ela
surgiu e alguns de seus conceitos. Cabe ressaltar que será apresentado um possível perfil de uma pessoa resiliente,
indicando assim características forjadas a partir de estudos e experiências de vários pesquisadores. O segundo tópico
destaca algumas atitudes resilientes nos educadores capazes de despertar no educando comportamento semelhante.
Na prática pedagógica, é condição básica para o educador conhecer e vivenciá-las antes, ainda que a aprendizagem
aconteça sempre, pois não se trata apenas de uma teoria e sim de vivências, para uma melhor qualidade de vida.

Como a proposta do artigo é para educadores, é importante destacar ações e possibilidades de práticas no exercício
da docência em vista da promoção da resiliência no discente. Neste sentido,no subtópico seguinte, buscou-se
evidenciar a contribuição da resiliência na relação docente e discente. A relação e os laços afetivos e de confiança
entre alunos e professores, e vice e versa, são indispensáveis no cultivo de atitudesresilientes. É objetivo deste estudo
o despertar, através do conhecimento, e o desenvolver da resiliência no docente, para que o mesmo tenha
consciência do quanto é importantenão apenas em sua formação, mas também na das crianças. Esses discentes
estão em fase de formação da personalidade, leitura de mundo e literária, ou seja, da alfabetização e letramento. Tal
formação não deriva somente dos livros e teorias, mas também da convivência diária em seus vários ambientes.

2 ENTENDENDO UM POUCO SOBRE A RESILIÊNCIA

A primeira noção de resiliência surgiu no campo da Física e da Engenharia. Etimologicamente, o termo resiliência vem
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do latim resilire, que significa saltar para trás ou voltar ao estado natural. Um material é considerado resiliente quando
sua energia original, a qual o mesmo é capaz de armazenar, não gera nele deformações permanentes ou
irreversíveis, ou seja, diante de um atrito ou grande esforço, tal objeto ou material consegue voltar ao seu estado
normal, ainda que com modificações, porém positivas, que o tornam mais resistente.

O psiquiatra Boris Cyrulnik, citado por Achkar (2013, p. 30), fez uma bela reflexão a partir da seguinte metáfora: “o
solo é resiliente quando depois de uma catástrofe o solo retorna, a flora retorna, mas não da mesma forma que era
antes, há uma mudança causada pelo trauma após a grande catástofre”. E dentro do processo de resiliência, essa
mudança pós trauma é positiva, ou seja, tornará o objeto ou indivíduo mais resistente, dentro de uma dinâmica de
aprendizagem, no caso da pessoa, a partir das experiências, mesmo as negativas ou traumáticas.

Percebe-se também, nesta ótica, um crescimento e investimento das ciências humanas nas pesquisas e investigações
sobre o temanos últimos anos, e nesse sentido, a professora Vera Placco, citada por Dias (2013, p. 24) conceitua a
resiliência como:

[...] a capacidade do indivíduo de responder de forma mais consciente aos desafios e
dificuldades, de reagir com flexibilidade e capacidade de recuperação diante desses
desafios e circunstâncias desfavoráveis, tendo uma atitude otimista, positiva e
perseverante e mantendo um equilíbrio dinâmico durante e após os embates – um aspecto
que ativado e desenvolvido possibilita ao individuo superar-se e às pressões de seu
mundo, desenvolver um autoconceito realista, autoconfiança e um senso de autoproteção
que não desconsidera a abertura ao novo, à mudança, ao outro e à realidade subjacente.

Como destaca a autora no seu conceito, uma atitude resiliente é fruto de um processo pessoal que envolve outras
capacidades do ser humano, por isso a importância de conhecê-las e cultivá-las o mais cedo possível. E neste sentido
a escola se torna um dos possíveis ambientes, onde, através de uma educação mais integral a partir do olhar, atitude
e intervenção pedagógica do professor, a criança tem a possibilidade de desenvolver essas habilidades, tornando-se
assim, um indivíduo mais integrado e livre nas suas decisões e no seu agir cotidiano e de cidadão.

O escritor e psiquiatra Augusto Cury (2008, p. 65) relaciona a resiliência com a psicoadaptação quando afirma: “O
grau de resiliência depende, portanto do grau de adaptabilidade e superabilidade de um ser humano aos eventos
adversos que encontra em seu traçado existencial, em sua jornada de vida.” Quer dizer que, para o indivíduo
desenvolver a resiliência em si mesmo, é importante e imprescindível algumas outras habilidades e disposições, como
a capacidade de adaptar-se diante de desafios e dificuldades do cotidiano.

Os conceitos para a resiliência variam conforme os autores e as áreas relacionadas, ainda que todos indiquem para
um mesmo sentido e/ou movimento.Segundo Tavares (2001), sua definição ainda não é clara, principalmente quando
se trata da realidade humana, por sua complexidade.

A resiliência é uma área que vem sendo estudada e conhecida, relativamente, há pouco tempo, principalmente nas
ciências humanas e sociais, como psicologia, psiquiatria e educação. Segundo Tavares, citado por Achkar (2013, p.
28), resiliência significa “resistir sem partir no sentido de desmobilizar todo o potencial do seu ser, querer e ter para
mudar, transformar e, por ventura, transmutar as situações mais ou menos adversas para melhor”. Assim sendo, a
pessoa não pode chegar a esgotar seu potencial, é necessário um mínimo da energia e força interior para poder fazer
o caminho de volta ao seu estado normal, que seria o seu processo de integração e harmonia como indivíduo, para
assim conseguir, com a nova experiência e aprendizado, retomar o sentido que a faz ser e viver como indivíduo livre e
responsável, ou seja, sujeito da sua própria vida e escolhas. E nesse caminho, a virtude da esperança tem um papel e
força significativa, ela mantém e impulsiona a capacidade de a pessoa reagir positivamente, apesar das tempestades
que possam surgir na caminhada.

Dentro das ciências humanas, mais especificamente na área da educação, a resiliência pode ser uma ferramenta no
desenvolvimento de uma educação de qualidadefavorecedora de reflexões que facilitem, aos novos cidadãos, a busca
de soluções para os problemas próprios da atualidade e realidade social em que estão inseridos, como também na
relação professor / aluno, dentro das práticas didático-pedagógicas, em vista de um ensino e aprendizagem mais
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integrados e significativos.

Segundo Tavares (2001, p. 52):

Urge, pois, implementar e desenvolver na formação, estruturas, processos e atitudes que
ajudem os alunos e os professores a serem mais resilientes para poderem tornar-se
elementos activos na transformação e optimização da nova sociedade que tende, cada vez
mais, a dimensionar-se à medida do planeta e dos enormes problemas e preocupações
das gentes que o habitam.

Também o filósofo e educador Cortella (2015, p. 52) alerta para a importância de se tornar resiliente quando afirma: “é
necessário uma resiliência ativa transformadora”. Ou seja, o educador deve ter claro o que o chama a ser professor,
qual a sua competência e responsabilidade, e que sua dignidade ética se expressa no compromisso persistente com a
formação e desenvolvimento do seu aluno em todos os seus níveis, isto é, seu primeiro objetivo deve ser a
aprendizagem do discente e sua formação integral. É o que afirma também a professora Vera Placco, citada por Dias
(2013, p. 24): “Se estes profissionais puderem ser formados para serem cada vez mais resilientes [...] sem dúvida
poderão ser mais capazes de formar seus alunos – futuros cidadãos, também, cada vez mais resilientes”.

Portanto, a promoção da resiliência nos futuros cidadãos, passa pela formação dos profissionais da educação e toda
comunidade escolar, pois, como todo ser humano em sua complexidade, eles também carregam em si as
consequências de experiências vividas e dificuldades que marcaram suas vidas. E cabe ressaltar que, no processo de
ensino/aprendizagem, ainda que o domínio do conhecimento seja imprescindível, as experiências da vida são de
fundamental importância, principalmente na sensibilidade para com o outro e no acreditar que é possível.Pois, quando
se acredita e ama aquilo que se faz, a disposição e criatividade parase realizar e atingir os objetivos propostos é a
garantia do sucesso.

2.1 Perfil de uma pessoa resiliente

Quando se pensou a resiliência também como potencial de desenvolvimento possívelno ser humano, no sentido de
uma força interior que pode levá-lo a um crescimento significativo e realização dos seus objetivos, com mais
positividade e liberdade, diante da diversidade e adversidades do entorno,a partir das experiências mesmo
traumáticas, alguns estudiosos procuraram desenvolver um perfil e/ou características que indicam que a pessoa
desenvolveu tal habilidade, como afirma Dias (2013, p. 24), “A possibilidade de enfrentar a adversidade e superá-la é
que torna a pessoa fortalecida e gera a resiliência.”E ainda segundo a autora (2013, p. 18):

Diariamente, é necessário escolher entre as velhas respostas, que levam sempre aos
lugares conhecidos, ou encarar as dificuldades com respostas novas e criativas, capazes,
inclusive, de reverter a situação, mobilizando o potencial de recuperação a partir da crença
de que vale a pena seguir em frente.

Tudo vai depender das escolhas do indivíduo, como também de uma motivação que o impulsione a seguir em frente
buscando a realização dos seus objetivos e, consequentemente, a autorrealização, a qual deve ser mais forte do que
os condicionamentos externos. E é importante ressaltar que, ainda que o caminho só possa ser trilhado pelo próprio
sujeito, é fundamental a presença de outro que o apoie e o acompanhe nesse processo, visto que o ser humano é um
ser social e relacional, necessitando assim de outro, com quem possa partilhar seu próprio processo pessoal.

No início, esses estudos foram realizados por psicólogos, com grupos de crianças até a fase adulta.“A origem do
conceito situa-se com as psicólogas norte-americanas Emmy Werner e Ruth Smith que, a partir de 1955, estudaram,
ao longo de 32 anos, mais de quinhentos indivíduos de 0 a 2 anos, na ilha de Kauai (Hawai).” (ROCCA, 2013, p. 26).
Sendo que esses indivíduos eram vítimas, em sua maioria, de uma pobreza extrema, além de outras realidades como
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o alcoolismo, famílias desestruturadas, abandono, abuso, entre outros, o que os tornavam ainda mais vulneráveis.
Porém, o êxito da pesquisa foi em constatar que, apesar de todas essas dificuldades, traumas, carências, um número
significativo de crianças e adolescentes foicapaz de superar essas adversidades e conquistar seus objetivos e sonhos
sem desanimar, claro que com a ajuda de um profissional e a partir de um acompanhamento, sem negar a autonomia
do indivíduo, mas como um mediador, orientador.

Ainda segundo Rocca (2013, p. 26)

A percentagem de superação cresceu quando estudados na adolescência. Mais ainda, na
idade adulta, 80% dos indivíduos em questão conseguiram evoluções positivas. No início,
definiram essas pessoas como “invulneráveis”, mas logo começaram a chamá-las de
“resilientes”.

Apesar do significativo resultado de superação entre os adultos, percebeu-se que o termo “invulnerável” não era
compatível com a realidade humana, por essa razão se buscou outra expressão que caracterizasse mais essa
capacidade de superação e crescimento no processo de autorrealização, no caso, tornar-seresiliente. “Assim, na vida
cotidiana, resiliente é a pessoa que, por mais que sofra agressões do meio externo, tem a capacidade de se recuperar
e seguir o seu processo de desenvolvimento.” (DIAS, 2031, p. 23). Dessa forma, aquilo que poderia ser considerado
como fraqueza ou obstáculo, torna-se a oportunidade de crescimento pessoal, desde que a pessoa decida, a partir da
força interior que todo ser carrega em si e que vai sendo despertada a cada nova experiência.

Já no campo da psicologia, o pioneiro a utilizar a expressão resiliência foi Bowlby, definindo-a como: “recurso moral,
qualidade de uma pessoa que não desanima, que não se deixa abater”, citado por Rocca (2013, p. 26).E nesse
pequeno conceito já aparecem algumas características ou qualidades das pessoas resilientes, o otimismo, a
perseverança, a persistência. Também outros autores falam de pilares, fatores de proteção, virtudes, ou seja, diante
da possibilidade do desenvolvimento da resiliência, cada sujeito deve ter presente e conhecer sua personalidade,
potencialidades, qualidades, limites, isto é, ter um mínimo de autoconhecimento, porque é a partir dele que se buscará
desenvolver a habilidade da resiliência, como algo a mais e positivo na trajetória da pessoa, como destaca Rocca
(2013, p. 39):

Desde o ponto de vista da Psicologia Comportamental, há três dimensões que se
destacam na pessoa resiliente: a) a capacidade de enfrentar uma situação adversa; b) a
capacidade de poder continuar desenvolvendo-se; c) o crescimento das suas
competências a partir da situação crítica.

Quer dizer, à medida que a pessoa desenvolve e assumeas características da resiliência,nas suas várias dimensões e
investe essa energia e sabedoria aseu favor, no sentido de um crescimento pessoal contínuo e um fortalecimento da
própria identidade, ela adquire autoestimae experiência de saber lidar com as adversidades como oportunidades de
uma aprendizagempara toda vida, isto é, saber conviver consigo mesmo e seu entorno de forma mais livre e
autônoma.

Conforme os pesquisadores americanos Steven e SybilWolin, citados por Poletti e Dobbs (2007, p. 37), existem sete
aspectos fundamentais da resiliência, os quais eles organizaram em forma de mandala e disponibilizaram na internet
para que as pessoas possam ter mais acesso e, conhecendo-os, possam desenvolver como possibilidade de
crescimento pessoal. A saber: “tomada de consciência; independência; relações satisfatórias; iniciativa; criatividade;
ética e humor”. Lembrando que o desenvolvimento dessas atitudes não acontece da mesma maneira em todas as
pessoas, varia muito conforme a personalidade, algumas influências do entorno familiar, social e das próprias
experiências traumáticas, a dimensão do sofrimento, as condições de apoio e autoajuda.

3 ATITUDES RESILIENTES NOS EDUCADORES
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O foco principal do estudo é a promoção da resiliência no docente para seu próprio desenvolvimento e para que ele
possa usar como ferramenta na sua prática pedagógica, pois, segundo Dias (2013, p. 35), “o aluno em contexto
resiliente aprenderá de forma diferenciada, pois conquistará saberes voltados para a sua realidade e o momento atual,
para o contexto de um mundo globalizado.” Por essa razão, é de fundamental importância ter presente que, além do
perfil sugerido de uma pessoa resiliente, faz-se necessário descrever algumas atitudes voltadas especialmente para o
professor no ambiente escolar e particularmente na sala de aula, onde estará diretamente em contato com o discente
sobre o qual tem a responsabilidade, como também é referência, não só de conteúdos, mas, sobretudo, de atitudes.

Para Bocalandro, citado por Achkar (2013, p. 31):

Em uma sociedade caracterizada pela injustiça social e pelas desigualdades existentes, há
aqueles educadores que se encontram em busca de estratégias que permitam resgatar a
autoestima e valorizar as capacidades individuais em prol de uma coletividade.

É a consciência dessa coletividade e o intuito de orientar o processo de formação dos novos cidadãos, de maneira
que desenvolvam desde cedo a capacidade de lidar com as adversidades, sem desanimar, e assim, possam crescer
sendo sujeitos pensantes, críticos, com boa autoestima e capaz de buscar um sentido sólido para viver e lutar pelos
seus projetos e por uma sociedade mais humana e ética. Apesar de que, o primeiro a ser beneficiado é o próprio
docente, e uma das primeiras atitudes das pessoas resilientes é a capacidade de pensar e desejar o bem do outro e
ter a iniciativa de promovê-lo, o que tem tudo a ver com o educador, como indica Melillo, citado por Achkar (2013, p.
32):

Quem procura educar apoiando-se em uma postura resiliente, o educa objetivando formar
pessoas livres, originais, flexíveis, com visão de futuro, confiantes e que aceitam correr
riscos. Os professores constituem um dos mais importantes grupos que podem vir a
serpromotores de resiliência.

Ainda de acordo com Achkar (2013, p. 32) “professores com perfil resiliente resistem mais e perseveram por mais
tempo diante das adversidades e em relação às dificuldades.” Assim sendo, o docente que tem consciência da
importância de uma atitude resiliente para si e para sua prática, em vista da aprendizagem do discente e uma boa
relação com o mesmo, terá mais condições e iniciativa para promovê-la nos seus discentes e até mesmo em todo o
ambiente ou comunidade escolar.

Tavares, citado por Achkar, (2013), convida a um olhar atento para professores que apresentam características
resilientes, pois os mesmos, normalmente, buscam promover a integração na pessoa no seu pensar, sentir e agir, ou
seja, uma visão integral. O que uma boa educação deve oferecer e que é direito de todos.

De acordo com Henderson & Milstein, citado por Achkar, (2013, p. 34):

O professor resiliente é, na verdade, uma personalidade resultante de intervenções de
apoio, ele é otimista e se dedica a tarefa de educar com amor. É inovador e cheio de ideias
e novos conceitos que pouco-a-pouco vão penetrando como ação e reação, interferindo no
que já está pronto, causando novos resultados e desenvolvendo novas maneiras de lidar
com as adversidades da sua profissão. Professores que não se deixam abater apresentam
certas características que compõem a personalidade resiliente. Tais como: ultrapassar as
situações de risco, sair delas e voltar transformado, crescendo com a experiência.

Além do otimismo, outras virtudes que contribuem para o crescimento e transformação do indivíduo no processo de
ultrapassar situações de risco, são a esperança e o bom humor. É saber alegrar-se com os êxitos, conquistas,
acontecimentos do dia a dia que, mesmo pequenos, trazem-nos alegria e entusiasmo. Daí a importância de dar ênfase
a situações prazerosas, momentos de felicidade, possibilidades de superar-se, além de vivenciar uma espiritualidade
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que possa alimentar a esperança e cultivar boas relações.

Segundo Miravalles& Ortega (2015, p. 80)

Além desses benefícios psicológicos, que podem ajudar a pessoa a suportar e aceitar uma
situação desafiante, também existem outros benefícios que reforçam a capacidade da
pessoa para resolver o desafio no plano prático. As emoções positivas como o humor
estimulam a criatividade e a motivação, melhoram a tomada de decisões e aproximam as
pessoas, permitindo, a quem as experimenta, ampliar e construir recursos (físicos,
culturais, sociais etc.) que sirvam para resolver seus problemas.

O professor resiliente tem a capacidade e habilidade de desenvolver essa sensibilidade com relação ao seu aluno, e
assim promover uma vivência mais significativa, através de suas práticas pedagógicas e da percepção da realidade e
necessidades do educando. Sendo que, é a partir dessa vivência, que depende também a relação de confiança
cultivada entre docente e discente, no processo de ensino e aprendizagem, uma relaçãoque exige um certo equilíbrio
emocional e que contribua para despertar no indivíduo emoções mais positivas.Neste sentido, a autoestima e o bom
humor estimulam a criatividade e torna tudo mais leve e possível, concentrando as energias da pessoa naquilo que
favorece mais vida para ela e seu entorno.

3.1 Contribuições da resiliência na relação docente e discente

Sabe-se que uma boa relação, em qualquer esfera da vida, é determinante para o crescimento pessoal e social, pois
somos seres sociais e dependemos uns dos outros para o próprio desenvolvimento. E, depois do âmbito familiar, a
escola é o ambiente onde a criança passa boa parte da sua vida, sendo o educador aquele que, de forma mais
intensa, acompanha o desenvolvimento desse infante, e em quem a mesma se “espelha” ou tem sua referência.

Diante dessa realidade, é indispensável, especialmente por parte do educador, que se cultive uma relação de
afetividade e de confiança, uma relação de troca, na qual um contribui para o aprendizado do outro, e, a partir disso
será possível acontecer uma promoção das atitudes resilientes e todo aprendizado para a vida. É o que afirma Freire
(2014, p. 25) quando diz: “Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças
que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem
aprende ensina ao aprender”. É nesse sentido que as atitudes resilientes têm um papel importante no processo de
ensino/aprendizagem como ferramenta que pode contribuir e favorecer tanto o educador quanto o educando na
relação e laços afetivos que se cria entre ambos, em vista de um crescimento pessoal e coletivo.

Para Dias (2013. p. 37):

As pessoasresilientes contaram com a presença de figuras significativas ao longo da
infância e da adolescência, com as quais estabeleceram vínculos, seja de apoio, seja de
admiração. Essas experiências de apego permitiram o desenvolvimento da autoestima e da
autoconfiança.

É o que, geralmente, acontece na relação professor/aluno, principalmente nos anos iniciais. A criança, que está em
processo de formação da sua personalidade, necessita dessa figura significativa para desenvolver uma boa
autoestima, fator importante para se cultivar atitudes resilientes, visto que nem sempre as relações do entorno familiar
suprem essa carência, até porque, como já foi referido, muitas das vezes o tempo que a criança está na escola,
convivendo com os professores e colegas, é maior e até mais produtivo, enquanto formação e desenvolvimento
integral, pois quando ela retorna para casa nem sempre encontra os pais ou responsáveis,ou já é quase noite e hora
de descansar.

Nessa relação, é indispensável que haja uma interação professor/aluno, conforme o momento favoreça, isto é, tanto
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na partilha e produção do conhecimento, quanto em momentos mais descontraídos, criando assim um bem querer e
mais confiança, como relata Antelo, citado por Achkar (2013, p. 31):

Por outro lado no contexto educacional, escolas devem tornar-se lugares onde professores
e alunos interajam, conversem e divirtam-se juntos no exercício do ensinar e aprender, pois
aí está o lugar onde os alunos irão trabalhar e fazer mais coisas para aqueles professores
que mais querem bem e mais confiam.

Como ressalta o autor, quando existe uma confiança recíproca, que nasce também da interação docente/discente, o
trabalho e a aprendizagem flueme os frutos logo aparecem.Aconfiança, assim como a autoestima, são fatores
decisivos para uma postura resiliente e, consequentemente, para um crescimento pessoal.

Um dos desafios para o professor, ao abrir-se para o processo de interação e integração com a turma, é o de manter a
disciplina sem serautoritário, como também não ter exclusividade com relação a algum aluno, mesmo tendo que
considerar a individualidade de cada um. Libâneo (1994, p. 251) afirma que “ainda que o professor necessite atender
um aluno em especial ou que os alunos trabalhem individualmente, a interação deve estar voltada para a atividade de
todos os alunos em torno dos objetivos e do conteúdo da aula”.

Ainda segundo o autor, (1994, p. 250):

O professor não apenas transmite uma informação ou faz perguntas, mas também ouve os
alunos. Deve dar-lhes atenção e cuidar para que aprendam a expressar-se, a expor
opiniões e dar respostas. O trabalho docente nunca é unilateral. As respostas e as opiniões
dos alunos mostram como eles estão reagindo à atuação do professor, às dificuldades que
encontram na assimilação dos conhecimentos.

É a importância da capacidade de saber ouvir o aluno para uma melhor compreensão daquilo que é a necessidade ou
dificuldade dele e ajudá-lo a ser capaz de dar respostas às suas dúvidas e buscas,e ao mesmo tempo é um meio de
avaliar as próprias práticas pedagógicas, ou seja,analisar se aquela forma detrabalhar e orientar didaticamente o
processo de ensino/aprendizagem está favorecendo a assimilação e produção do conhecimentopor parte do
educando ou não. Outra oportunidade é aproveitarpara a promoção e desenvolvimento da resiliência no espaço
escolar, a partir da iniciativa do professor.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das pesquisas e estudos já realizados, e que continuam crescendo no âmbito do tema da resiliência no ser
humano e do contato com algumas delas, é possível perceber que a resiliência é um potencial que a pessoa já traz
em si como uma força interior, ainda que desconhecida, porém que necessita ser “despertada” em um processo de
autoconhecimento, o qual passa pelas relações e experiências dapessoa, a partir do ambiente onde ela vive ou
frequenta e as influências da convivência social, principalmente das pessoas mais próximas e significativas. Sendo
que essas influências podem contribuir ou não no desenvolvimento e cultivo de atitudes que favoreçam a vivência da
resiliência, a qual pode auxiliar o indivíduo, de maneira diferente para cada um, na formação da própria personalidade,
principalmente nos momentos de dificuldades e adversidades, próprios da realidade da vidado ser humano.

Com relação ao processo de ensino/aprendizagem e interação professor/aluno, foipossível considerar que, a
consciência e o desenvolvimento de atitudes resilientes, por parte do educador, podem ser cruciais no exercício da
docência e na sua relação com o educando, ou seja, pode ser uma possível ferramenta para sua prática pedagógica,
visto que essa interação pode contribuir positivamente no processo de desenvolvimento integral do indivíduo. Daí a
importância de se investir numa boa formação para os futuros professores, como também na formação continuada,
para que eles tenham condições de aproximarem-se dos seus alunos de maneira mais consciente, compreensiva e
com a capacidade de mediar uma educação mais libertadora e humanizadora.
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Portanto,para se construir uma educação de qualidade e mais holística, deve-se pensar e compreender o indivíduo de
forma integral, desde o professor, à comunidade escolar eaos alunos, razão de ser da escola. Nessa perspectiva, a
resiliência pode ser um caminho possível para uma formação mais integradora e libertadora, através da qual se possa
construir o “alicerce”, base do desenvolvimento do indivíduodesde os primeiros anos de vida escolar, para se
conseguir desenvolver e manter a integridade e a liberdade pessoal.
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