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A SOBRARE (Sociedade Brasileira de Resiliência) é uma 
organização pioneira no Brasil, que trabalha para capaci-
tar pessoas que buscam aprofundar o seu conhecimento 
sobre resiliência.

Por meio de cursos, treinamentos, eventos e produção 
de conteúdo educacional.

Dentro dos projetos desenvolvidos, a SOBRARE busca 
promover recursos para amenizar os comportamentos 
que desequilibram a saúde mental e trazem desgastes 
emocionais no cotidiano profissional.

Nosso propósito está em ajudar pessoas e equipes a de-
senvolverem alternativas seguras para enfrentar situa-
ções de riscos ou ambientes onde as situações de estres-
ses são recorrentes.

www.sobrare.com.br

e-mail: faleconosco@sobrare.com.br
instagram: @Sobrare_



O QUE É RESILIÊNCIA

Inicialmente nos anos 60 e 70 a resiliência esteve asso-
ciada à definição dada pela física.

Michael Rutter, ao buscar uma terminologia que melhor 
explicasse esse atributo nas pessoas, recorreu ao concei-
to empregado pela física. Porém, já no final dos anos 80 
vemos que já estava se deslocando dessa ideia original e 
passava a apresentar a capacidade de ser flexível diante 
das adversidades.

Nessa trajetória, os pesquisadores apresentaram a resili-
ência mais como invulnerabilidade, depois como maior 
capacidade adaptativa, depois como bom manejo do es-
tresse. 

2

1
De que forma podemos definir resiliência?



Nas duas últimas décadas, a resiliência é entendida e 
apresentada como uma capacidade de ser flexível ao 
atribuir significados com equilíbrio nos momentos de di-
ficuldades e desafios da vida.
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Capacidade de ser flexível ao atribuir significados com equilíbrio 
nos momentos de dificuldades e desafios da vida.

Mas o que é exatamente resiliência? 

Alguns cientistas, para explicá-la, seguem mais para a 
teoria do estresse, ligando-a as habilidades de resolver 
traumas, recorrendo-se aos mecanismos de fuga ou 
ataque que temos.

Outra vertente dos cientistas costuma explicá-la utilizan-
do das teorias da terapia cognitiva e psicologia positiva, e 
nesse caso, apresentam a resiliência como a capacidade 
de uma pessoa atribuir significados adequados em seus 
pensamentos e crenças.

É nessa corrente de definição que a SOBRARE estrutura a 
sua metodologia.



SER RESILIENTE?
Falar que uma pessoa é resiliente, soa como uma forma 
que está relaciona com a sua personalidade, ou seja, é 
muito comum encontrarmos no dia-a-dia pessoas dizen-
do: 

“Você viu como Fulano é resiliente?”.

No entanto, uma pessoa pode ser resiliente em uma de-
terminada situação de adversidade na vida, porém, isso 
não indica que a mesma pessoa será resiliente em outra 
situação com dificuldades e situações diferentes.

Por isso, muitas vezes acabamos nos surpreendendo, 
quando estamos diante de uma situação onde as pessoas 
reagem de forma totalmente desequilibrada no momen-
to da dificuldade.
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É preciso entender que em determinadas áreas da vida 
algumas pessoas se mostram surpreendentemente capa-
zes e maduras para lidar com as adversidades, em con-
trapartida, são inábeis e inconsequentes ao lidar com as 
adversidades em outras áreas da vida.

Guarde bem esse entendimento:

Estar resiliente, é aprender como parar e observar a 
forma que você pensa e se comporta ao enfrentar uma 
situação de crise ou difícil angústia.

Rompendo os padrões que normalmente são apresenta-
dos pela maioria das pessoas que agem sem pensar.

Explorar a resiliência, é promover pensamentos e cren-
ças equilibrados, que ajudam a enfrentar de forma flexí-
vel as situações turbulentas. Buscando se desenvolver 
para reduzir os longos períodos de angústia e pensamen-
tos deprimentes. 

Ao contrário, ganhando maturidade e equilíbrio emocio-
nal a cada situação desafiadora que vamos superando.
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Na SOBRARE temos constatado em nossos projetos, que 
aquilo que leva a pessoa a sair de uma situação horrível 
com longos períodos angustiantes, é a maturidade que 
ela adquire com a experiência do embate ao sofrimento.

Sendo assim, uma pessoa pode se fortalecer nos mo-
mentos de enfrentamentos, dentro da sua rotina e ativi-
dades do trabalho ou no cotidiano da vida.
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Uma pessoa pode ser resiliente em uma determinada situação de 
adversidade na vida, porém, isso não indica que a mesma pessoa 

será resiliente em outra situação.
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Em todo o percurso de pesquisas da SOBRARE, desde 
2009, se evidenciou que a distinção de uma pessoa com 
resiliência, são as suas crenças que foram sendo constru-
ídas ao longo da vida. 

Crenças que possibilitam uma postura de transcender os 
empecilhos adversos, de ler o ambiente com maturidade 
e imaginar um futuro com superação.

A partir de estudos e análises estatísticas, foi possível ve-
rificar que a pessoa com bons índices de resiliência, traz 
em seus comportamentos a capacidade de se posicionar 
de forma estratégica diante das adversidades.

 

ÁREAS DA VIDA RELACIONADAS
COM A RESILIÊNCIA



Isto é, assumir o risco desde que ele assegure a sobrevi-
vência e saúde mental e física.

Bom, mas e depois da resiliência (do sobreviver)?

Depois vem outras disciplinas, como a qualidade de vida, 
a educação, a profissionalização, a cultura etc. 

Que aprimoram e enriquecem as estratégias de sobrevi-
vência, a finalidade maior da resiliência.

Dentro da metodologia que foi desenvolvida pelo profes-
sor Dr. George Barbosa, em conjunto com a equipe da 
SOBRARE, a resiliência está estruturada dentro de oito 
áreas vitais da vida.

As áreas da resiliência, possibilitam que uma pessoa 
possa trabalhar de forma organizada o modo de expres-
sar os seus comportamentos de resiliência (nas situações 
de enfrentamento e sobrevivência).
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Dentro de cada uma das oito áreas, existe a possibilidade 
de observar quais são os seus principais pensamentos e 
crenças, para entender que tipo de comportamento será 
expressado.

Ou seja, nossos pensamentos e crenças se agrupam e se 
organizam, estabelecendo padrões. A partir dessa orga-
nização que são expressados os comportamentos e atitu-
des de cada um de nós.

Esses padrões vão sendo estruturados desde a nossa pri-
meira infância. São crenças que vão se agrupando 
quando estamos na fase de conhecer, aprender e experi-
mentar as experiências da vida, com o ambiente e as 
pessoas que nos cercam.

Essa estrutura teórica que trabalha com as oito áreas da 
resiliência, é conhecida como a metodologia da “Aborda-
gem Resiliente” (Barbosa, 2012).

Vamos conhecer cada uma das oito áreas e como elas se 
relacionam com os comportamentos de resiliência.
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AUTOCONTROLE

Capacidade de se administrar emocionalmente diante 
das situações inesperadas, e administrar os seus compor-
tamentos de modo apropriado para os diferentes desa-
fios de vida.

Buscar amadurecer o comportamento expresso, uma vez 
que será esse comportamento que irá ser lido pelas 
outras pessoas.

LEITURA CORPORAL

Quando buscamos desenvolver o autoconhecimento 
para encontrar mecanismos de fortalecer a resiliência em 
nossos comportamentos, é muito importante ter cuida-
dos necessários para analisar com atenção as diferentes 
reações que acontecem em nosso organismo.

Ter conhecimento das reações que acontecem em nosso 
corpo, se refere ao entendimento das mudanças que 
ocorrem nas situações adversas e elevado estresse.  

Como por exemplo aceleração do coração, formigamento 
das mãos ou das pernas, dor no estômago, suador ou até 
mesmo aquela dor de cabeça inexplicável.
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OTIMISMO PARA COM A VIDA

Área que está relacionada com as crenças e modo de en-
xergar a vida com esperança, alegria e sonhos. 

Desenvolver a maturidade para controlar a forma como 
enxerga o destino da vida, mesmo quando o poder de 
decisão está fora de suas mãos.

ANÁLISE DO AMBIENTE

Capacidade de identificar e perceber precisamente todas 
as relações e implicações das dificuldades que estão 
sendo enfrentadas.

Compreende-se como a área da resiliência que atua nas 
crenças que determinam a capacidade de ler com aten-
ção o ambiente. Capturando com clareza todas as pistas 
que demonstram uma situação de risco ou vulnerabilida-
de.

A resiliência nessa área promove a flexibilidade para a 
adequada adaptação ao determinado contexto, para se 
posicionar em momentos de mudanças, colocar o foco 
em soluções e gerenciar com equilíbrio as informações 
obtidas no ambiente.
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EMPATIA

Empatia é uma área da resiliência que atua na clareza 
sobre a capacidade de emitir um comportamento ou 
ideia de tal forma que a outra pessoa, ao receber, inter-
prete de forma coerente para ela e para sua realidade.

Ao expressar comportamentos de resiliência, temos a 
empatia como uma aliada na forma de expressar suas 
opiniões e comportamentos, considerando a forma como 
os outros irão receber essas informações.

Dentro da resiliência, ser empático não é apenas se colo-
car no lugar do outro e ter compaixão, é saber se com-
portar e se colocar de forma que considere as necessida-
des das outras pessoas envolvidas na situação.

Trata-se da habilidade de enxergar “pelos olhos” da outra 
pessoa, para gerar confiança e reciprocidade ao superar 
uma determinada situação de crise.
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AUTOCONFIANÇA

Capacidade de ter convicção de ser eficaz nas ações rea-
lizadas.

A confiança que uma pessoa tem nas suas habilidades 
para solucionar os conflitos, de se sentir apto por meio 
de seus recursos pessoais ou de recorrer àqueles recur-
sos que estão presentes no ambiente.

Essa capacitação requer treino e preparação, por exem-
plo, nas crenças relacionadas com ter a capacidade para 
realizações necessárias.

CONQUISTAR PESSOAS (REDE DE APOIO)

É a área da resiliência que atua nas crenças que determi-
nam a capacidade de envolvimento com outras pessoas 
para uma mesma causa.

Também de se manter vinculado a outras pessoas. Dessa 
forma, possibilita agregar e cultivar relacionamentos, tor-
nando-os uma rede de apoio consolidada e duradoura.
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O propósito está na formação de fortes redes de apoio e 
de proteção.

SENTIDO DE VIDA

Capacidade de entendimento de um propósito vital de 
vida.

Promove um enriquecimento do valor da vida, fortale-
cendo e capacitando a pessoa a preservar sua vida ao 
máximo.
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É possível desenvolver resiliência? Como?

Essa é a pergunta chave!

Como levar uma pessoa a deixar de atribuir significados 
rígidos e cristalizados em suas “verdades”? 

Se nós vivemos em uma sociedade de religiões extrema-
das, de fobias, de fortes preconceitos e diferenças so-
ciais?

Por esses motivos, que para desenvolver e explorar os 
comportamentos de resiliência, é necessário trabalhar 
nas oito áreas da vida citadas anteriormente.

DESENVOLVER RESILIÊNCIA
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Com esses anos de pesquisas na SOBRARE, já comprova-
mos que uma ação desenvolvedora sobre essas áreas, faz 
com que haja mudanças significativas e a pessoa passa a 
ressignificar os empecilhos da vida de um modo mais re-
siliente.

Sabemos que a Internet está repleta de texto que falam 
que para ser resiliente é preciso ter bom humor, ser au-
dacioso, fazer meditação, ter sociabilidade, gozar a vida. 
Porém, não são esses aspectos que vão trazer ressignifi-
cação das crenças e das áreas envolvidas com a resiliên-
cia.

É preciso explorar mais e entender como podemos trei-
nar a forma de enxergar os desafios, e como estamos re-
agindo diante de uma situação angustiante e conflituosa, 
para então, poder se reposicionar e enfrentar os proble-
mas de forma mais segura, madura e flexível.

As experiências de vida, as relações de afeto, as pessoas 
significativas com quem convivemos, são alguns fatores 
que contribuem para o desenvolvimento de habilidades 
para lidar de modo adequado com as situações de adver-
sidades.
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São fatores que contribuem na busca do crescimento 
pessoal, do amadurecimento e fortalecimento, que per-
mitem o estar resiliente em diferentes áreas da vida.

É preciso explorar mais e entender como podemos treinar 
a forma de enxergar os desafios.
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CONCLUSÃO

Em nossa abordagem de trabalho e metodologia, temos 
o entendimento de que a intensidade dada as crenças 
mais profundas de cada um, determinam se o comporta-
mento que estamos expressando terá maior ou menor 
resiliência.

Ter a clareza da intensidade que é dada em cada uma das 
áreas da resiliência e sempre buscar a ressignificação 
dessas crenças, é o principal treino e desenvolvimento 
para fortalecer a cada dia uma postura de resiliência.
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