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RESILIÊNCIA

Resiliência

• A palavra resiliência vem do latim: Resilire, que
significa “voltar atrás”.

• Está associada à capacidade que cada pessoa tem
de lidar com seus próprios problemas, de
sobreviver e superar momentos difíceis, diante de
situações adversas e não ceder à pressão
independente da situação.

Resiliência: Sendo Casca Grossa

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=
7&v=hFwN93b10jg

Reflita

• E você, o que faz em tempos de adversidades? 

• O que você faz quando os problemas parecem te 
perseguir? 

• Você é o tipo que diante de um contratempo chora, 
foge ou enfrenta?

• Existem pessoas que além de enfrentar os
problemas, ainda são capazes de se beneficiarem
com eles, aprender e crescer emocionalmente.

• Elas possuem razões para nunca desistir de suas
metas e objetivos.

• Pessoas com essas capacidades são consideradas
pessoas resilientes.

• A resiliência demonstra se uma pessoa sabe ou não
trabalhar bem sob pressão.

• É mais que educação, experiência, treinamento.
• O nível de resiliência de uma pessoa determina

quem terá sucesso e quem se perderá pelo
caminho.

• Quanto mais resiliente é uma pessoa, mais forte e
preparada ela estará para lidar com as adversidades
da vida.



29/11/2019

2

• O sucesso é resultado de inúmeras quedas e
derrotas que o indivíduo pode ver como
oportunidade de aprendizado e crescimento. E a
resiliência é resultado de aprendizagens de vida, o
que torna possível qualquer pessoa desenvolvê-la.

Dicas para se tornar mais 
resiliente
1. Mantenha-se flexível
2. Aprenda lições
3. Tenha atitude positiva
4. Mantenha-se conectado
5. Libere a tensão
6. Resiliência Vs. Senso de propósito
7. Aprenda hábitos saudáveis
8. Acredite em si mesmo
9. Sorria
10. Seja otimista

Atividade
• Considere em seu próprio desenvolvimento fatores que ao longo de

sua vida contribuíram para o seu senso de:
Segurança
Auto-estima
Auto-suficiência
• Localize esses fatores nos diferentes níveis ecológicos:
em você mesmo (ex. senso de humor, característica pessoal)
nos seus relacionamentos ( com parentes)
na comunidade social, nas suas redes
Pense em momentos de stress ou dificuldades na sua vida em

qualquer idade, pense especialmente quando era bem jovem e
identifique fatores de proteção.


