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A ATITUDE RESILIENTE PRESSUPÕE
UM DISCERNIMENTO QUE ADVÉM DE

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

Haja resiliência! Essa é com certeza uma expres-
são adequada aos dias de hoje. Só a paciência já não
basta. Além de pacientes, precisamos ser determi-
nados, confiantes, ousados e ao mesmo tempo
flexíveis e conscientes para manter os problemas
em perspectiva - alguns têm solução, outros não -,
deixar que o tempo se encarregue de mostrar os
caminhos e, sobretudo, aprender a olhar de forma
diferente para eles e achar novas maneiras e estra-
tégias de contornar as adversidades.

A resiliência é caracterizada por um conjunto
de atitudes adotadas pelo ser humano para re-
sistir aos embates da vida. Esse termo se origina
de uma ciência exata, a física, e significa a capa-
cidade que os corpos têm de voltar à sua forma e
estado originais, depois de serem submetidos a
um grande esforço ou pressão externa.

O indivíduo pode ser mais ou menos resilien-
te, se levarmos em conta fatores intrínsecos de
personalidade, valores, educação ou heranças
parentais. Nossa cultura ocidental sempre deu
um enorme valor à figura do herói, apresentan-
do-o como um ser que deve superar situações de
extrema dificuldade para proteger a própria vida,
para salvar algo ou alguém. Na mitologia, temos
o arquétipo do herói que passa por inúmeras
provações, desafios físicos e morais e que, ao
final de sua saga, voltará transformado, trazendo
uma mensagem de verdade e esperança.

O sofrimento, as perdas e frustrações são
inevitáveis durante a vida, e não há ninguém que
possa dizer que não passou por eventos difíceis e

transformação, tanto psicológica quanto física,
deixando a condição de criaturas aquáticas,
vivendo no fluido amniótico, para assumirmos,
daí por diante, a condição de mamíferos que
respiram o' oxigênio do ar e que, mais tarde,
precisarão erguer-se sobre os próprios pés" (do
livro O poder do mito, de Joseph Campbell).

A superação dos desafios é, sem dúvida, muito
importante para se chegar a algum lugar, seja
num contexto intelectual, profissional ou financei-
ro, tendo em vista que na natureza como um todo
os melhores e mais fortes serão os vencedores.

A atitude resiliente, no entanto, não é sinóni-
mo de força ou coragem no sentido mais egoico
ou heróico do termo. Ela pressupõe também
uma sabedoria e uma criatividade, um discer-
nimento que aparece como consequência de
experiências anteriores, algo que também é um
ganho, à medida que as adversidades vão crian-
do uma espécie de "musculatura interior".

Numa pessoa resiliente devem estar presen-
tes a capacidade de adaptação e a flexibilidade
perante o seu destino. Ela deve ser capaz de
promover as mudanças necessárias quando elas
são inevitáveis.

A resiliência pode e deve ser exercitada; ela não
é algo simplesmente herdado ou um traço de per-
sonalidade. Como podemos fazer isso? Aqui vão
algumas dicas para se treinar a resiliência:

ACEITAÇÃO - Em primeiro lugar, não negar o pro-
blema quando ele bate à sua porta; a negação só
faz aumentar seu tamanho, assim como acentuar a
resistência para as mudanças. As soluções podem
começar a aparecer a partir dessa compreensão.

CONTROLE - Uma vez que a vida é inexoravelmen-
te mutável e transitória, as reações de controle e
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traumáticos durante seu desenvolvimen-

to. Para certas correntes psicanalí-
ticas, o próprio nascimento já é,

em si, um evento traumático,
envolvendo medo, altera-

ções fisiológicas súbitas,
dores e riscos.

O psicanalista austrí-
aco Otto Rank afirma
que "somos todos heróis
ao nascer, quando en-
frentamos uma tremenda

de apego são ineficazes. Bem ao contrá-
rio do que se pensa, exercer muito

controle sobre tudo e todos não

é uma solução; os eventos da
vida têm um curso próprio
que independe da nossa
vontade e da nossa opi-
nião. Respeitar o curso
natural das coisas nada
tem a ver com uma atitu-
de de resignação. Signifi-

ca simplesmente não nadar



contra a corrente dos fatos. Por outro lado, o
criticismo exagerado e a expectativa utópica em
relação a resultados são uma porta aberta para
as desilusões. Reconhecer e assumir as próprias
fraquezas e incompetências é, antes de tudo, um
ato de coragem.

APRENDIZADO - Adotar uma perspectiva de enten-
dimento e aprendizado, quando algo traz muita
contrariedade ou angústia. Há muitas maneiras
de sofrer: para começar, podemos sofrer com
inteligência ou com burrice! Na primeira, há mais
crescimento e dignidade; na segunda, a pessoa se
coloca na posição de vítima e desencadeia uma
busca incessante de culpados, assumindo uma
postura errónea, que acaba por paralisar sua vida.
As experiências difíceis são de grande valia, pois
criam "anticorpos" que nos protegerão em outras
possíveis situações de risco. Toda sabedoria
bem absorvida funciona como uma imunização.
Da mesma forma, o trabalho psicoterapêutico
eficiente pode mostrar que não precisamos nos
identificar com o sofrimento ou com os padrões
negativos, mas podemos, sim, examiná-los,
compreendê-los e aprender com eles.

TECNOLOGIA - Use todo e qualquer instrumento
tecnológico sempre a seu favor e empregue o
seu discernimento para não se tornar refém das
tecnologias. O excesso de informação é estres-
sante, leva à dispersão e não pode nunca substi-

tuir com vantagem o contato pessoal, o afeto e a
convivência com as pessoas queridas.

PREOCUPAÇÃO - John Lennon dizia que "a vida é
uma coisa que acontece, enquanto você fica pre-
ocupado, fazendo planos". Assim, não se preo-
cupe demais com o futuro. Sofrer por antecipa-
ção é um dos hábitos mais negativos do homem
contemporâneo. A ansiedade é corrosiva para a
saúde, afeta o sistema imunológico e sua base é
o medo e a falta de confiança. O pânico, as fobias
e a depressão são os sintomas da demolição dos
nossos esquemas mentais de segurança.

Não há fórmulas mágicas para superar crises e
dificuldades, sejam elas quais forem. Mas o indi-
víduo resiliente tem um diferencial na sua forma
de atravessar esses momentos. Concentração,
foco e tolerância podem moldar um jeito diferen-
te de olhar os nossos problemas. Felicidade é
também um modo de interpretar a realidade. •
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