
Nem todas as
pessoas têm recursos
internos iguais para
lidar com situações
adversas e superá-las;
aspectos biológicos e
socioculturais influem
nessa preciosa habilidade
de sobreviver à perda

co por um longo tempo. Só na década de 80 foi possível refletir sobre os meios
de suturar esse eu dilacerado. Atualmente, tem sido cada vez mais constante a
evocação do conceito de resiliência para falar da capacidade interna de refazer-se
psiquicamente após um evento doloroso. De forma simplificada resiliência um
- termo emprestado das ciências exatas - refere-se às condições de retomada do
próprio desenvolvimento após uma experiência traumática.

Avaliar esse recurso e a melhor forma de utilizá-lo de forma terapêutica,
entretanto, ainda é um desafio. Os determinantes desse processo são hete-
rogêneos, como, aliás, é possível constatar em qualquer estudo sobre desen-
volvimento. A compilação de informações exige o trabalho de uma equipe
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s dores psíquicas sempre acompanharam os seres humanos. Mas foram
necessários séculos para ousarmos pensar a metáfora do trauma, no qual
um impacto externo deteriora de maneira permanente o universo psíqui-



pluridisciplinar que integre os dados
e possibilite raciocínios sistêmicos.
Fazendo um paralelo com o sistema
respiratório, o oxigênio gasoso atra-
vessa o filtro pulmonar e em seguida
é transportado pelos glóbulos verme-
lhos existentes no líquido plasmático.
Basta um único elemento ser alterado
e o sistema inteiro já não consegue
mais funcionar, pois é indivisível,
apesar de ser composto por fenôme-
nos de natureza distinta. No âmbito
psíquico, a pessoa é envolvida por

uma constelação de determinantes
afetivos e culturais que impregna sua
memória e organiza as dinâmicas es-
tabelecidas entre aspectos subjetivos
do sujeito e o mundo externo.

O conceito de resiliência nasceu
de uma surpresa: quando se faz por
décadas o acompanhamento de um
grupo de crianças ou de adultos trau-
matizados, nota-se que nem todos se
transformam naquilo que se previa
logicamente. No final da Segunda
Guerra Mundial, Anna Freud e René
Spitz já constatavam que o amadu-
recimento de crianças traumatizadas
pelos bombardeios sobre Londres
variava, de acordo a instituição que
os abrigava,- os psicanalistas da época
iam a Londres fazer cursos dados por
etólogos, de formação em observação
interativa e evolutiva,- John Bowlby
descrevia as perturbações orgânicas
e psicossociais provocadas pela ca-

rência de cuidados maternos
(ver Quadro na pág. seguinte). Mas
coube à psicóloga americana
Emmy Werner, em 1982, a
autoria do conceito de resi-
liência. Ela acompanhou 700
crianças sem família, sem esco-

la, agredidas física e sexualmente, que
viviam no Havaí. Três décadas mais
tarde, a grande maioria desses meni-
nos e meninas tinha se transformado
em adultos com algum transtorno
psíquico ou enfrentavam desajuste
social, mas — para sua surpresa — 28%
haviam aprendido um ofício, consti-
tuído uma família e não sofriam de
perturbações psíquicas significativas.
E como se essas pessoas tivessem algo
a ensinar para ajudar todos os que
não conseguiram sair sãos e salvos de
experiências dolorosas.

A teoria do apego, desenvolvida
por John Bowlby (ver quadro na pág).
seguinte), fornece uma ferramenta
de observação, experimentação e
reflexão que permite analisar como,
depois de um enorme impacto

INFLUENCIAS
DA CULTURA

Nas primeiras pesquisas sobre
apego, levantou-se o problema
transcultural: a aquisição precoce
do apego seguro que, em caso de
adversidade, facilita uma retomada
do desenvolvimento resiliente, é
a mesma em todas as culturas?
Autores concordam que qualquer
que seja o meio social, uma criança
precisa de um abrigo sensorial para
sobreviver, sentir-se amparada e
adquirir confiança para explorar o
ambiente. Mas a organização desse
invólucro afetivo depende dos ante-
cedentes que a cercam, do percurso
íntimo de quem cuida dela, dos
preconceitos do meio mais próximo
e dos mitos culturais.

Quando as filhas das vítimas
de incesto se tornam mães, quase
todas manifestam comportamen-
tos de distanciamento em relação
ao bebê, por exemplo. Assustadas
com a maternidade, sentem-se
incompetentes e têm medo da
criança - e do que ela possa signi-
ficar na vida delas. É a representa-
ção do traumatismo, vivo em sua
memória, que organiza em torno
do bebê um invólucro sensorial
empobrecido, criando assim uma
vulnerabilidade psicobiológica
transgeracional. Para desencadear
um processo resiliente na criança,
será preciso oferecer apoio afetivo
à dupla mãe-criança, a fim de dimi-
nuir a estigmatização.

Já os imigrantes sofrem muitas
vezes um duplo trauma: primeiro,
quando são expulsos da própria
região ou país de origem e, depois,
quando tentam assumir um lugar
em uma cultura de acolhimento
reticente. Perturbações psíquicas e
sociais, freqüentes nessas popula-
ções, diminuem nitidamente quan-
do os imigrantes podem preservar
sua língua, suas tradições familiares
e quando há um acolhimento que
favorece sua aculturação.



(guerra, violência e maus-tratos),
ou da exposição a condições adver-
sas que provocam dilaceramentos
insidiosos, a pessoa emocionalmen-
te ferida consegue empreender um
novo desenvolvimento. Podemos
considerar, aqui, várias formas de
resiliência: biológica, psicoafetiva
e sociocultural.

DE VOLTA À TONA
A negligência afetiva provoca tama-
nho empobrecimento do abrigo sen-
sorial que envolve uma criança, que
seu desenvolvimento se torna menos
estimulado do que seria adequado.

A alteração da arquitetura do sono,
por exemplo, deixa de propiciar a se-
creção do hormônio de crescimento
pelo diencéfalo, o que provoca uma
espécie de "nanismo afetivo". Mas a
partir do momento em que a criança
é colocada em um contexto no qual
consegue encontrar uma nova base
de segurança, essas perturbações
desaparecem e ela retoma um bom
nível de desenvolvimento orgânico,-
os comportamentos autocentrados
dão lugar, então, a atividades explo-
ratórias. Essa retomada, entretanto,
não corresponde ao desenvolvimen-
to que a criança poderia ter tido,
já que ela se produz pelo contato
com um substituto afetivo surgido
tardiamente no processo de desen-
volvimento cronobiológico. Essa
defasagem adaptativa explica a aqui-
sição de sensibilidades particulares
e de habilidades relacionais típicas
de um processo resiliente. E o que
chamamos de resiliência biológica.

O trauma, que não pode ser

abarcado pelo sistema psíquico ou
traduzido em palavras, provoca uma
sideração da vida mental e induz a
uma perturbação da representação
de si mesmo, extremamente desva-
lorizada. Quando o apoio afetivo e o
ambiente permitem uma elaboração
da descrição de si, é possível avaliar
uma retomada evolutiva dos estilos
de apego, graças à observação
padronizada dos comportamentos.
Nesse sentido, os questionários
de representações de apego e as
escalas de resiliência podem ser
instrumentos valiosos. A melhora
da pontuação permite medir o efeito
relacionai dos novos afetos.

Certos mecanismos estudados
pela psicanálise, como criativida-
de, humor e altruísmo, têm efeito
resiliente. Nesse caso, falamos da
resiliência psicoafetiva. Mas há dinâ-
micas com caráter dissocializante e
antirresiliente, como voltar-se para
si, recorrer à hipocondria, à agres-
sividade e à delinqüência. Determi-
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PERSEVERANÇA
NEURONAL

Há muito tempo, os trabalhos
etológicos demonstraram que
nem todos os indivíduos de uma
mesma espécie - ou de um mes-
mo meio - reagem com intensi-
dade similar a um alerta externo.
Um pequeno número de mamí-
feros é extremamente reativo,
e seus indicadores bioquímicos
de stress, extremamente ele-
vados. Esses animais possuem
um genótipo que codifica a
síntese de uma proteína curta
(Short 5HTT), responsável por
transportar serotonina (neuro-
mediador de efeito antidepres-
sor). Em caso de agressão, os
grandes transportadores (Long
5HTT) se desorganizam pouco
e recuperam rapidamente uma
ressocialização tranqüila.

Falou-se depressa demais de
"gene da resiliência", pois o de-
terminismo epigenético, adqui-
rido por ocasião de interações
precoces no final da gravidez
e nos primeiros meses de vida,
governa intensamente essas
organizações bioemocionais.
Quando 170 mulheres grávidas
que sofriam de uma síndrome
psicotraumática tiveram acom-
panhamento, deram à luz bebês
cujo tamanho era 50% inferior
ao do de outras crianças e cujo
perímetro craniano era 24% me-
nor. O scanner mostrava uma níti-
da atrofia frontolímbica. Bastou
organizar um ambiente estável e
tranquilizador adaptado a essa
vulnerabilidade adquirida para
que a neuroimagem funcional
mostrasse uma neurogênese na
base do rinencéfalo (envolvido
no processamento de emoções
e memória) e uma retomada das
conexões dos dendritos frontais,
fundamentais para a utilização
da capacidade de antecipação.

nadas defesas, momentaneamente
protetoras, como a denegação ou a
clivagem, devem ser posteriormente
eliminadas, para possibilitar a preva-
lência da coerência do eu.

O invólucro sensorial que per-
meia o desenvolvimento dos feri-
dos, apoiando-os afetiva e verbal-
mente, é organizado por relatos
familiares e mitos culturais. Alguns
meios incentivam o caráter socio-
cultural da resiliência, enquanto
outros o impedem.

Os sistemas familiares de apegos
múltiplos protegem melhor o sujei-
to, pois em caso de adversidade um
"tutor de resiliência" estará facilmente
disponível. Isso se vê, por exemplo,
no caso de povos cujas famílias são
polimaternais. Entre os hauçás, da
Nigéria, quando uma mãe morre ou
entra em depressão, outras mulheres

PARA CONHECER MAIS

-já presentes na vida da criança - as-
sumem automaticamente a função
materna. Se o contexto ambiental
for difícil, como entre os dogons, do
Mali, a função da mãe é bem mais
valorizada, uma vez que se torna
fundamental para a sobrevivência e
a saúde dos filhos. Como em todas
as culturas, 69% das crianças dessa
etnia adquirem um padrão de apego
seguro, e 23% têm um apego desor-
ganizado (na população em geral, a
porcentagem é de 5%), o que com-
prova a vulnerabilidade adquirida.

A resiliência constitui um poten-
cial de "neodesenvolvimento univer-
sal." A retomada evolutiva empreen-
de caminhos diferentes, canalizados
pelas transações biológicas, afetivas
ou narrativas pelas quais a pessoa
traumatizada passa, em seu ambiente
subjetivo, familiar e cultural.
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