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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo investigar a relação entre resiliência e o bem-

estar subjetivo em alunos ingressantes e concluintes do curso de Psicologia de uma 

instituição do interior de São Paulo. A pesquisa se justifica, visto as reflexões sobre 

as dificuldades encontradas ao longo do período de um curso de graduação, sendo 

tanto sociais quanto emocionais. Além disso, os construtos resiliência e bem-estar 

veem sendo discutidos na literatura enquanto processos protetivos em saúde 

mental. Participarão da pesquisa 200 universitários, com idade mínima de 18 anos, 

cursando o primeiro e o último ano do curso de Psicologia em uma universidade no 

interior de São Paulo. O instrumento utilizado será a Escala de Resiliência para 

Adultos (RSA) composta por 33 itens, aos quais os participantes responderão 

segundo uma escala de sete pontos, em formato de diferencial semântico, em que 

cada item é organizado como um continuum, cujos opostos apresentam alternativas 

de resposta com conteúdo positivo e negativo e a Escala de Afetos Zanon (EAZ) 

composta por 20 afirmações que descrevem sentimentos e emoções passadas e 

presentes. O projeto está em fase de coleta de dados e os resultados, as discussões 

e as considerações finais serão apresentados na data do evento. 

  

 INTRODUÇÃO 

O termo resiliência tem sua origem etimológica no latim resilio, resilire (verbo) 

que significa “saltar para trás”, “voltar saltando” (BRANDÃO, MAHFOUD & 

NASCIMENTO 2011).  No campo da ciência psicológica, os pesquisadores 

brasileiros e outros de língua latina começaram os estudos há cerca de 20 anos, 

relacionando resiliência não apenas à resistência ao estresse, mas também ao 

processo de recuperação e fenômeno de superação (BRANDÃO et. al. 2011).  

Portanto, resiliência pode ser definida como a capacidade do indivíduo reagir 

de maneira positiva frente a um fator estressor (adversidade). É um processo 

vivencial no qual é assumida uma postura de enfrentamento sujeita ao abalo, por 

meio de superação e progresso, atingindo amadurecimento (BRANDÃO 2009; 

GURGEL, et. al. 2013). 

Tal postura de enfrentamento pode ser influenciada pela percepção e 

julgamento que o indivíduo faz, quando experienciando adversidades, o que 



segundo Woyciekoski et. al. (2014), este processo de avaliação interna denomina-se 

bem-estar subjetivo (BES). 

Zanon, Bastianello, Pacico & Hultz (2013) ao explicitar sobre o conceito do 

BES menciona fatores classificados como afetos positivos e negativos, os quais 

podem correlacionar-se às variáveis inerentes ao contexto vivenciado. 

 

 OBJETIVO 

 O presente estudo tem como objetivo investigar a relação entre resiliência e o 

bem-estar subjetivo em alunos ingressantes e concluintes do curso de Psicologia de 

uma instituição do interior de São Paulo, isto é, se existem diferenças entre as 

influências contextuais (alunos ingressantes e concluintes) e individuais (sexo, 

idade) sobre as medidas de resiliência e bem-estar subjetivo.     

  

MÉTODO 

 A pesquisa será realizada com 200 universitários de ambos os sexos com 

idade mínima de 18 anos, cursando o primeiro e o último ano do curso de Psicologia 

em uma universidade no interior de São Paulo. O instrumento a ser utilizado será a 

Escala de Resiliência para Adultos (RSA) composta por 33 itens, aos quais os 

participantes responderão segundo uma escala de sete pontos, em formato de 

diferencial semântico, em que cada item é organizado como um continuum, cujos 

opostos apresentam alternativas de resposta com conteúdo positivo e negativo e a 

Escala de Afetos Zanon (EAZ) composta por 20 afirmações que descrevem 

sentimentos e emoções passadas. 

 

 DESENVOLVIMENTO 

 O processo de desenvolvimento deste projeto está em fase de coleta junto 

aos universitários. 

Assim, as hipóteses do estudo são de que existem diferenças contextuais 

(ingressantes e concluintes) e individuais (sexo e idade) sobre as medidas de 

resiliência e bem-estar subjetivo. 
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