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Resumo 

  

A população académica portuguesa tem sido confrontada com a problemática do 

fraco desempenho académico, nomeadamente em estudantes que iniciam o 3º ciclo do 

ensino regular obrigatório. 

De forma a atenuar esta problemática, torna-se importante compreender os fatores 

que afetam a capacidade dos estudantes face à escola. Assim, percebe-se que situações 

stressantes relacionadas com o contexto escolar são um fator que determina o 

desempenho dos estudantes. A forma como os estudantes lidam com essas situações 

stressantes denomina-se por “coping académico”. 

Apoiando-se no Modelo Motivacional de Coping académico (Skinner, Pitzer & 

Steele, 2013), o presente estudo teve como principal objetivo contribuir para a área do 

coping académico, nomeadamente, compreender de que forma a prática de uma 

modalidade desportiva federada (futebol) se relaciona com a integração social na turma, 

a capacidade de coping académico e o desempenho académico dos estudantes. 

Neste estudo participaram 176 estudantes (do 6º e 7º ano de escolaridade) que 

foram avaliados através do Teste Sociométrico (Moreno, 1946), da versão portuguesa da 

Medida Multidimensional de Coping (Lemos, Sousa & Gonçalves, 2016) e do 

desempenho académico na escola (classificação a Matemática, a Português e média). 

Os resultados suportaram que existe uma associação positiva entre a integração 

funcional no contexto escolar e o coping e também entre o coping e o desempenho 

escolar. Para além disto, nota-se que existem diferenças ao nível da integração social na 

turma, das estratégias de coping académico e do desempenho escolar entre “Estudantes-

Atletas” e “Não Praticantes de Desporto”. Relativamente aos “Estudantes-Atletas” nota-

se ainda que são um conjunto de estudantes com características muito especificas, uma 

vez que, comparativamente aos “Não Praticantes de Desporto”, apresentam na sua 

generalidade associações mais fortes entre as variáveis envolventes do estudo. 

Este estudo realça a pertinência que a prática federada de futebol tem em 

estudantes pré-adolescentes ao nível da sua integração social na escola, da forma como 

os mesmos gerem situações stressantes proporcionadas pela escola e o consequente 

desempenho académico.  

 

Palavras-chave: Integração na escola; integração na equipa; stress académico; 

estratégias de coping académico; desempenho académico; prática federada de futebol 
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Abstract 

 

Students’ academic achievement has been a major concern for schools, families, 

and society in general. 

To mitigate this problem, it is important to understand the factors that affect 

students' ability to cope with school demands. Stressful situations related to the school 

context are one of the factors that determine the performance of students. The way 

students deal with these stressful situations is referred as "academic coping".   

The present study aimed to contribute to better understand whether and how the 

practice of a federated sports modality (soccer) interferes with the social integration, 

academic coping, and performance in the academic context of students in the pre-

adolescence age group. The study focused on academic coping and its correlates, based 

on the Motivational Model of Academic Coping (Lemos, Sousa & Gonçalves, 2016). 

This study included 176 students (from the 6th and 7th  grades) who were evaluated 

using the Portuguese version of the Multidimensional Coping Measure (Skinner et al., 

2013), the Sociometric Test (Moreno, 1946), and students’ academic performance at 

school (averaging Mathematics and Portuguese grades). 

Results showed significant differences in social integration in school, academic 

coping, and school performance of "Student-Athletes" and "Non-Practitioners of Sport". 

In addition, the results showed positive associations between academic coping and both 

functional integration in the school context and school performance. I, Interestingly, when 

compared to "Non-Practitioners of Sports", "Student-Athletes” present in general stronger 

links among the variables considered in this study. 

This study highlights the relevance that the federated soccer practice has in pre-

adolescent students at the level of their social integration in school, the way they manage 

stressful situations provided by the school and the consequent academic performance. 

 

Keywords: Integration in the school; integration in the team; academic stress; academic 

coping strategies; academic performance; federated football practice 
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Résumé 

 

La population academique portugaise est confrontée au problème de la mauvaise 

performance scolaire, en particulier chez les étudiants qui entament le 3ème cycle de 

l’enseignement régulier obligatoire. 

Afin d’atténuer ce problème, il est important de comprendre les facteurs qui 

influent sur la capacité des élèves à faire face à l’école. Ainsi, il est perçu que les situations 

stressantes liées au contexte scolaire sont un facteur qui détermine le rendement des 

élèves. La façon dont les élèves font face à ces situations stressantes est appelée «coping 

académique».   

Basée sur le modèle de motivation du coping académique (Skinner, Pitzer & 

Steele, 2013), la présente étude visait à contribuer au domaine de l’adaptation  

académique, à savoir comprendre comment la pratique d’une modalité sportive fédérée 

(football) interfère dans l’intégration, l’adaptation, le coping et la performance dans le 

contexte académique des étudiants du groupe d’âge pré-adolescence. 

Cette étude a porté sur 176 élèves (de la 6e et 7e année de scolarité) qui ont été 

évalués selon le tester sociométrique (Moreno, 1946), de la version portugaise de la 

d’adaptation multidimensionnelle (Lemos, Sousa & Gonçalves, 2016) et du resultat 

scolaire à l’école (classification en mathématiques, portugais et moyenne). 

Les résultats ont soutenu qu’il existe une association positive entre l’intégration 

fonctionnelle dans le contexte scolaire et le coping, ainsi qu’entre le coping et le 

rendement scolaire. En outre, il est à noter qu’il existe des différences dans l’intégration 

sociale à l’école, les stratégies de coping scolaire et les resultats scolaire entre “Étudiants-

Athlètes”, et les “Non-Praticiens du Sport”. En ce qui concerne les “Étudiants-Athlètes”, 

il est également noté qu’ils sont un groupe d’étudiants avec des caractéristiques très 

spécifiques, puisque, par rapport aux “Non-Praticiens du Sport”, ils présentent en général 

des associations plus fortes entre les variables entourant l’étude. 

Cette étude souligne la pertinence que la pratique du football fédéré a chez les 

élèves préadolescents au niveau de leur intégration sociale à l’école, la façon dont ils 

gèrent les situations stressantes fournies par l’école et le rendement scolaire qui en résulte. 

 

Mots-clés: Intégration à l’école; intégration dans l’équipe; stress académique; coping 

d’adaptation académique; performance académique; pratique fédérée du football 
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Introdução 

 

Segundo os dados mais recentes da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e 

Ciência (DGEEC, 2017), 11.4% dos alunos reprovam no 7ºano de escolaridade. 

Apesar deste número ter vindo a baixar ao longo dos anos, ainda continua a ser 

significativo e alarmante para os alunos que terminam o 2º ciclo e iniciam o 3º do ensino 

básico. O motivo destes resultados não se deve apenas a insuficiências cognitivas 

refletidas pelos alunos. Múltiplos fatores causam esta elevada taxa de mau 

aproveitamento escolar. Um dos fatores passa pela dificuldade dos alunos em gerir 

situações que são causadoras de stress ao longo do dia a dia escolar (Moksnes, Lohre, 

Lillefjell, Byrne, e Haugan, 2016). Esta falta de capacidade em gerir situações causadoras 

de stress remete para o construto do coping. 

 

 

1. Coping 

 

Segundo Folkman e Lázaro (1980) o coping, refere-se ao esforço cognitivo e 

comportamental para controlar, reduzir ou tolerar as exigências internas e / ou externas 

criadas por uma determinada situação stressante. Uma característica importante dessa 

definição é que esse esforço cognitivo e comportamental, é definido independentemente 

de seu resultado, ou seja, o coping refere-se aos esforços para gerir as exigências, 

independentemente do seu sucesso ou insucesso. O coping possui duas principais 

funções, são elas a regulação e a gestão de problemas causados pelo stress. 

O modelo do coping, desenvolvida por Folkman e Lázarus (1985), explica como 

as pessoas lidam com situações stressantes, afirmando que uma situação stressante ocorre 

quando a relação entre a pessoa e o ambiente está perturbada. No entanto, as pessoas 

podem usar uma série de estratégias para gerir essas mesmas situações. O processo de 

gestão da situação stressante consiste em dois estágios. O primeiro diz respeito à 

avaliação cognitiva e o segundo, como consequência dessa mesma avaliação diz respeito 

à forma de lidar com determinada situação percecionada como causadora de stress. 

Durante a avaliação cognitiva, os indivíduos determinam se a situação stressante afeta o 

seu bem-estar, e, caso afete, de que forma o faz. De forma a dar resposta a estas questões, 

a avaliação cognitiva pode ser dividida em avaliação primária, que diz respeito à forma 
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como os indivíduos avaliam o que está em causa e avaliação secundária, na qual os 

indivíduos determinam o que pode ser feito para prevenir danos ou melhorar os 

benefícios. Seguidamente a estas avaliações dá-se a forma de lidar com determinada 

situação percecionada como causadora de stress, que é sobretudo gerida tendo em conta 

a avaliação cognitiva previamente realizada. 

Posto isto, segundo Liang, Xue, Pinsonneault e Wu (2019), as avaliações formam 

a base do coping, visto que, é mediante a avaliação realizada por cada individuo que 

variam as formas como cada um gere as diferentes situações causadoras de stress. Assim, 

a forma como cada indivíduo avalia uma situação de potenciadora de stress, o grau de 

importância que lhe atribui e os recursos que considera ter disponíveis para lidar com a 

situação em causa, determinam a forma como o mesmo irá geri-la (Ribeiro 2004). 

Portanto, diante da mesma situação, geradora de stress, diferentes indivíduos, mediante a 

avaliação que fazem acerca da mesma, irão reagir de diferentes formas. 

Grosso modo, pode-se afirmar que o coping se refere a uma resposta consciente, 

intencional, comportamental e psicológica, utilizada para gerir e manter a satisfação das 

necessidades psicológicas básicas de cada individuo (Skinner & Wellborn, 1994). 

 

 

1.1. Coping académico  

 

Tendo em conta o supracitado, situações que sejam potenciadoras de stress podem 

ocorrer em qualquer contexto que os indivíduos estejam inseridos, e também, com 

indivíduos de várias faixas etárias. Assim, segundo Lewis e Frydenberg, (2002, citado 

por Sousa, 2016), as crianças e adolescentes enfrentam várias situações de tensão ao longo 

da sua infância, que serão mediadas pelas estratégias de coping usadas pelos próprios, 

face à avaliação que fazem dessa mesma situação.  

De acordo com Burnett e Fanshawe (1997), as crianças e adolescentes 

questionados relativamente às situações causadoras de mais stress na sua vida, afirmam 

ser a escola e os trabalhos escolares. Desta forma, existem situações próprias que ocorrem 

em contexto escolar que são causadoras de um mau estar psicológico nos alunos e 

desequilíbrio das necessidades psicológicas básicas dos mesmos. Assim, a forma como 

cada um destes alunos gere este tipo de situações é diferente. Esta diferença na gestão das 

situações, é explicada pelo uso de distintas estratégias de coping (Skinner et al. 2013).  
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Posto isto, torna-se fundamental abordar este fenómeno (coping) em contexto 

académico, de forma a poder responder a questões acerca do modo como os alunos gerem 

situações que envolvam stress proporcionadas pela escola, visto que, este é um contexto 

que proporciona nos alunos um nível significativo de stress. Assim, a gestão de situações 

causadoras de stress proporcionadas pela escola refere-se ao coping académico. 

O coping académico é visto como sendo a chave de muitas situações causadoras 

de insucesso académico, pois, muitas vezes, esse insucesso dá-se devido a uma má gestão 

de situações potenciadoras de stress (Skinner, Pitzer & Steele, 2016). 

Segundo Mende, Leite, Carvalho, Gonçalves e Lemos (2017), as relações com os 

pares, numa vertente socioemocional e interpessoal, são uma fonte significativa de stress 

quotidiano escolar. A escola é um meio onde existe um conjunto infinito de relações entre 

os pares, aumentando a probabilidade de ocorrência de stress quotidiano nos alunos. Face 

a isto, existe uma necessidade de atenção particular em relação às situações causadoras 

de stress enfrentadas pelos alunos no seu quotidiano escolar. Estas situações causadoras 

de stress enfrentadas pelos alunos no seu quotidiano escolar tornam relevante o estudo do 

coping em contexto académico, nomeadamente, a sua origem, os processos e as 

implicações para o bem-estar e a realização académica dos alunos. 

A forma como cada aluno gere cada situação causadora de stress é influenciada 

por múltiplos fatores. Tal como referem estudos anteriores, nomeadamente Sousa (2016), 

entre outros, os recursos sociais de cada aluno permitem que o mesmo possa lidar melhor 

ou pior com desafios e dificuldades académicas, visto que, estes são um fator que 

influenciará o modo como cada aluno avalia e responde a cada situação causadora de 

stress.  A forma de avaliar as situações causadoras de stress influenciará então as 

estratégias de coping usadas para gerir determinada situação e consequentemente esta 

gestão de caracter mais adaptativo ou desadaptativo irá ter influência, em diversos efeitos, 

nomeadamente no desempenho académico dos estudantes (Skinner et al., 2013). 

 

 

2. Modelo Motivacional de Coping 

 

Assim, Skinner et al. (2013), desenvolveram o Modelo Motivacional de Coping 

académico de forma a responder a estas questões relacionadas com o modo como cada 

estudante gere situações que provocam stress no seu dia a dia escolar. Este modelo postula 



 

4 

 

que o coping pode ser «adaptativo» ou «desadaptativo». O coping adaptativo refere-se à 

forma ajustada que cada indivíduo pode responder a uma situação potenciadora de stress, 

ao elaborar estratégias, ao procurar ajuda, ao procurar conforto, através do auto-

encorajamento e por fim através do compromisso. Por outro lado, o coping desadaptativo 

refere-se à adoção de estratégias ineficazes para responder a situações potenciadoras de 

stress, como a confusão, o evitamento, a ocultação, a autocomiseração, a ruminação e a 

projeção, que podem mesmo agravar a situação.   

Os mesmos autores Skinner et al. (2013), desenvolveram uma escala para avaliar 

as estratégias de coping académico- Multidimensional Measure of Coping (MMC), e 

adaptada por Lemos et al. (2016) para a versão portuguesa.  

Tanto a dimensão adaptativa como desadaptativa são ponderadas por um conjunto 

de estratégias. No caso das estratégias adaptativas supracitadas, passa-se a explicar em 

que consiste cada uma. Destaca-se a procura por parte dos alunos em descobrir o que fez 

de errado para resolver próximas situações semelhantes (elaboração de estratégias), o 

recorrer a adultos para ajudar na compreensão do material ou para aprender mais 

eficazmente (procurar ajuda), o procurar conforto emocional nos outros (procura de 

apoio), o regular emoções (auto-encorajamento) e tentativas para relembrar a importância 

do esforço académico para si (compromisso). Por outro lado, as estratégias usadas para o 

coping desadaptativo são os pensamentos desorganizados/ confusos por parte dos alunos 

(confusão), as constantes tentativas para evitar mentalmente ou retirar-se das dificuldades 

e resultados indesejados (evitamento), esconder resultados negativos a outras pessoas 

(ocultação), o sentir pena de si próprio (autocomiseração), a preocupação excessiva com 

o negativo (ruminação) e por fim, culpar as outras pessoas pelos seus resultados negativos 

(projeção).  

Segundo Skinner et al. (2013), o stress proporcionado pelo contexto académico é 

gerido pelos alunos, através de utilização de um conjunto de estratégias de caracter mais 

adaptativo ou desadaptativo. A utilização destas estratégias será decisiva na forma como 

estes irão lidar com situações académicas causadoras de stress. Ao conjunto de estratégias 

de coping utilizadas pelos alunos estão associados alguns determinantes, que levam os 

estudantes a adotar determinadas estratégias para gerir situações potenciadoras de stress 

bem como efeitos, que serão as consequências do uso de determinadas estratégias de 

coping.  

Seguindo o Modelo Motivacional do Coping académico (Skinner et al., 2013), os 

autores assumem que existe uma base conceptual, que define a existência de fatores que 
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influenciam a utilização das estratégias de coping por parte de cada aluno. Estas 

influências são de caracter individual e contextual. 

Deste modo, existem fatores individuais, que influenciam as estratégias de coping 

académico dos alunos, tais como a satisfação das necessidades de autoeficácia, de 

autodeterminação e de relacionamento (Skinner et al., 2013). 

No que diz respeito às necessidades de autoeficácia, de acordo com Ribeiro 

(2004), estas, referem-se ao juízo pessoal que os indivíduos fazem acerca do quão são 

capazes de organizar e implementar atividades, em situações imprevisíveis e 

potenciadoras de stress. Estas necessidades referem-se ao desejo que cada sujeito tem de 

se percecionar como eficaz nas interações com o meio ambiente e na capacidade de 

controlo de situações causadoras de stress (Skinner & Wellborn, 1994).  

Relativamente às necessidades de autodeterminação, estas dizem respeito à 

motivação autónoma de cada pessoa em determinado contexto (Sousa, 2016). A 

motivação autónoma é o fenômeno que melhor representa o potencial positivo da natureza 

humana. É considerada, entre outros, a base para a integridade psicológica. Configura-se 

como uma tendência natural para procurar novos desafios e para desenvolver e exercitar 

as próprias capacidades. Refere-se então, ao envolvimento em determinada atividade por 

vontade própria, por esta ser interessante e geradora de satisfação (Deci & Ryan, 2000). 

Por fim, no que respeita às necessidades de relacionamento, Skinner, Furrer, 

Marchand e Kindermann (2008), afirmam que estas necessidades dizem respeito ao 

desejo que as pessoas têm de ter relacionamentos, estar ligados a outras pessoas e que 

estes relacionamentos se caracterizam por um compartilhamento mútuo nas mais variadas 

vertentes do comportamento humano. 

Por outro lado, existem fatores contextuais que influenciarão também o uso de 

estratégias de coping, mais adaptativas ou desadaptativas, por parte dos alunos (Skinner 

et al., 2013). A capacidade de autorregulação é um exemplo de uma competência, que 

não depende somente da capacidade pessoal, mas sobretudo do contexto envolvente, 

nomeadamente o meio ambiente onde cada sujeito está inserido (Aldwin, 1994). Assim, 

o ambiente, torna-se importante nesta teoria, para fortalecer os recursos pessoais dos 

adolescentes e potenciar a sua realização escolar e a utilização de estratégias de coping 

adaptativas, flexíveis e autorreguladoras (Skinner et al., 2008).  

Em suma, segundo Skinner e Pitzer (2012), o contexto envolvente a cada aluno, 

determina a homeostasia das necessidades psicológicas básicas (autodeterminação, 

autoeficácia e relacionamento) que irão posteriormente, influenciar o uso de estratégias 
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de caracter mais adaptativo ou desadaptativo na gestão de situações potenciadoras de 

stress. Desta forma, cada grupo de pertença, torna-se uma mais valia no que às crenças 

pessoais de cada elemento dos mesmos diz respeito. 

Para além destes determinantes abordados relativamente ao uso de estratégias de 

coping, existem também efeitos, nomeadamente ao nível do desempenho académico 

(Skinner et al., 2013).  Assim, ao conjunto de estratégias de coping utilizadas pelos alunos 

está associado, entre outros fatores o desempenho académico, que será decisivo na 

transição ou retenção dos mesmos, daí ser uma mais valia estudar o coping em contexto 

académico (Skinner et al., 2013). 

 

 

2.1. Integração social e coping 

 

A satisfação das necessidades de relacionamento depende essencialmente do 

contexto, isto é, se o mesmo envolve ou rejeita determinado individuo (Skinner & Pitzer, 

2012). Assim, estas necessidades de relacionamento estarão satisfeitas caso o contexto 

envolva os indivíduos. 

Tendo em conta que a escola é o principal foco do presente estudo, então, as 

necessidades de relacionamento dos alunos estão satisfeitas caso estes estejam bem 

integrados nas respetivas turmas.  

LaRocco, House e French, (1980) abordam o coping focado no suporte social. 

Esta estratégia centra-se nas relações interpessoais e no apoio proveniente do contexto 

social do indivíduo para resolver situações que proporcionam stress.  

No que concerne às necessidades de relacionamento surge então associado o 

conceito de grupo, ao qual está inerente a ideia de relações entre os diferentes elementos 

que o compõem. Estas relações entre os diferentes elementos do grupo remetem-nos para 

o construto da sociometria que se refere exatamente ao estatuto social e funcional que 

cada elemento ocupa dentro de determinado grupo de pertença (Moreno, 1946). Segundo 

o mesmo autor, pode-se afirmar que as necessidades de relacionamento estão ou não 

satisfeitas dependentemente do estatuto que cada elemento ocupa dentro do seu grupo de 

pertença. 

Um estudo desenvolvido por Ramos e Carvalho (2007) sobre o stress e coping 

afirma que entre outras variáveis, o suporte social, ou seja, uma boa integração nos 

diferentes grupos de pertença é um dos principais fatores para adotar estratégias de coping 
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de caracter mais adaptativo. Desta forma, torna-se uma mais valia compreender em que 

medida estar bem integrado socialmente pode facilitar na utilização de estratégias de 

coping mais adaptativas.  

Posto isto, acha-se pertinente desenvolver o conceito de “integração social”, uma 

vez que também o Modelo Motivacional do Coping académico (Skinner et al., 2013), 

afirma que as necessidades de relacionamento, associadas à integração social de cada 

sujeito nos diferentes grupos de pertença, estarão fortemente relacionadas com o uso de 

estratégias de coping adotadas pelas pessoas face a situações causadoras de stress. Assim, 

torna-se fundamental estudar os processos sociais, que consistem na determinação das 

características das interações ou contactos sociais dentro dos diferentes grupos de 

pertença (Moreno, 1946). 

As necessidades de relacionamento referem-se ao facto de alguém se sentir 

socialmente competente. Estas estão ou não satisfeitas mediante o estatuto sociométrico 

de cada elemento nos diferentes grupos. 

Segundo o mesmo autor (Moreno, 1946), cada pessoa tem um determinado 

estatuto dentro de cada grupo, dependendo da sua integração social no mesmo. Associado 

a esse estatuto estão as crenças acerca das necessidades de relacionamento que cada 

individuo tem em relação a si mesmo e em relação à sua integração nos seus diferentes 

grupos. 

Este estatuto pode ser o de popular, médio, rejeitado, negligenciado e controverso. 

Os indivíduos com o estatuto de populares apresentam índices elevados de 

preferência social e impacto social e são do agrado do grupo de pares (Dodge, 1983).  De 

acordo com Parkhurst e Asher (1992, citado por C.Oliveira, 1999) os jovens populares 

desenvolvem um tipo de interações que são agradáveis para os seus colegas, com quem 

se envolvem num processo de partilha emocional, assim, o seu estilo interativo promove 

elevado apoio emocional e sentimentos positivos, o que os leva a ser percebidos pelos 

colegas como especialmente generosos e dignos de confiança  

Segundo Rogosh e Newcomb (1989, citado por Wentzel, 1991), a reputação destes 

jovens junto dos colegas é geralmente agradável, o que pode contribuir para a manutenção 

de um comportamento consistente e previsível.  

A capacidade para resolver problemas e a empatia estão substancialmente 

correlacionadas. Sendo que a empatia é uma das principais características dos jovens 

populares, pode-se afirmar pessoas com este estatuto têm boa capacidade para resolver 

problemas, apontando mais soluções pró-sociais (Pellegrini, 1985).  
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Segundo C.Oliveira (1999), estes indivíduos tendem a exibir elevados níveis de 

amabilidade e comportamentos adequados nos contextos de grupo, sendo vistos como 

muito competentes socialmente e empáticas, muito atraentes e mais vezes colocados nas 

atividades de grupo.  Coie, Finn e Krehbiel (1984)  afirmam que uma das conclusões que 

se destacam de um dos seus estudos, é de que os melhores alunos nas aulas de Educaçao 

Fisica (nomeadamente quando lecionada a modalidade de futebol) são em grande parte 

os alunos com o estatuto de populares nas suas turmas. Assim, existe uma associação 

entre o estatuto social e a boa pratica de modalidades desportivas. 

Os indivíduos com o estatuto de médios, a par dos populares, são os 

sociometricamente melhor posicionados. Contudo as características destes indivíduos são 

intermédias em vez de extremas ao contrário do que se passa com os populares, que são 

considerados como tendo um estatuto extremo (Dodge, 1983). 

Os indivíduos com o estatuto de rejeitados apresentam índices baixos de 

preferência social e elevado impacto social e são do desagrado do grupo de pares (Dodge, 

1983). 

A agressividade é o comportamento primário dos indivíduos rejeitados. 

Paralelamente à agressividade, grande parte dos rejeitados exibem padrões de ansiedade, 

baixo controlo e isolamento social (Coie, Dodge & Kupersmith, 1990). Segundo 

C.Oliveira (1999), apesar da maioria das características dos rejeitados se manterem 

constantes entre os elementos, não os podemos considerar como tendo um perfil 

comportamental homogéneo, variando nas suas características de entre os indivíduos com 

o estatuto de rejeitados. 

Além da menor capacidade em perceber os sentimentos dos colegas, os indivíduos 

rejeitados têm tendência a fazer interpretações erradas das intenções dos outros e ainda 

evidenciam padrões negativos de auto-perceções, o que os leva a ter uma maior 

dificuldade em reconhecer obstáculos e em planear decisões (Dodge, 1983). Para Coie et 

al. (1990) a forma como os pré-adolescentes interpretam e reagem a situações sociais e 

as estratégias que usam para lidar com os comportamentos dos outros, determinam o 

desagrado que suscita junto do grupo, daí, os rejeitados serem menos dotados para avaliar 

situações sociais e fazer interpretações acerca das situações que os rodeiam. Os padrões 

sociocognitivos dos indivíduos rejeitados são menos sofisticados e mais desviantes do 

que os adolescentes populares (C.Oliveira, 1999).  
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Em suma, os rejeitados por vezes exibem elevados níveis de agressividade e de 

comportamentos disruptivos em contextos de grupo. Assim, são vistos como menos 

competentes socialmente e mais vezes colocadas fora das atividades de grupo.  

Os indivíduos com o estatuto de negligenciados exibem fraca competência social 

e baixo nível de compreensão interpessoal o que determina dificuldades nas estratégias 

que usam para entrar no grupo de pares (Dodge, 1983). Segundo French e Waas (1985, 

citado por Pellegrini, 1985), os negligenciados têm mais problemas de comportamento, 

particularmente isolamento, e mais dificuldades escolares. Os individuos com o estatuto 

de negligênciados envolvem-se em actividades solitárias, mais do que os outros, fazem 

menos tentativas para iniciar interacções sociais e envolvem-se em menos atos agressivos 

do que os rejeitados (Coie et al.,1990). 

Segundo C.Oliveira (1999), este tipo de indivíduos, tende a exibir problemas de 

comportamento internalizados, tais como, medo, ansiedade e isolamento. Também, 

segundo o mesmo autor, estes individuos têm dificuldade em ter amigos e tendem a ser 

ignorados pelo grupo de pares (por exemplo turma na qual estão inseridos), embora não 

sejam necessariamente antipáticos. Além disso, os negligenciados sentem e experienciam 

muitas vezes situações de solidão. No entanto, Coie et al. (1984) referem que os 

individuos negligenciados em determinado grupo são capazes de mudar o seu estatuto em 

novos grupos com relativa facilidade. Ou seja, jovens que possam apresentar o estatuto 

social de “negligênciados” em determinado grupo de pares de determinado contexto, num 

outro grupo de pares noutro contexo pode com facilidade apresentar um estatuto social 

diferente, havendo pouca estabilidade face ao estatuto dos nigligênciados nos diferentes 

grupos de pertença, fazendo-os depender essencialmente do contexto. 

Grosso modo, os negligênciados apresentam índices negativos de preferência 

social e baixo impacto social, podendo ser considerados como o grupo dos “rejeitados 

passivos”, cuja presença é indiferente para o grupo de pares (Dodge, 1983). 

Por fim, os indivíduos com o estatuto de controversos, tratam-se de uma classe 

especial, com grande visibilidade no grupo de pares, devido à sua integração no mesmo 

grupo (Moreno, 1946). Dodge (1983) descreveu estes individuos como sendo mais pró-

sociais do que todos os outros individuos de outros estatutos sociométricos, mais até do 

que quando comarados com os individuos populares. Por outro lado, segundo o mesmo 

autor, são os individuos que mais frequentemente se encontram em brincadeiras 

agressivas, afirmações hostis e exclusão de colegas, mais do que nos rejeitados até. Têm 

portanto, um perfil comportamental misto e imprevisível, que combina as características 
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dos populares e dos rejeitados (Coie et al., 1984). Desta forma, pessoas com este estatuto 

nos seus grupos têm relações extremas com os restantes elementos, ou seja, têm relações 

muito positivas com alguns elementos do grupo, e por outro lado, relações muito 

negativas com outros elementos do mesmo grupo. Coie et al. (1984) afirmam que estes 

individuos são agressivos, disruptivos e chateiam-se facilmemente, tal como os 

rejeitados.  Para Boivin e Bégin (1989, citado por Coie et al., 1990), apesar da sua 

aceitação por alguns colegas, os individuos contorversos têm uma auto-perceção negativa 

e baixa auto-estima. 

Em suma, individuos com este estatuto, apresentam um elevado impacto social e 

moderada preferência social, despertando em simultâneo no grupo de pares sentimentos 

opostos, o agrado e o desagrado. Esta oposição de sentimentos permite caracterizar este 

tipo de indivíduos como sendo oscilatórios nas relações interpessoais com os grupos de 

pares nos diferentes contextos. Para C.Oliveira (1999), o comportamento dos pré-

adolescentes controversas é considerado imprevisível, envolvendo-se com os pares em 

duas vertentes distintas: pró-social e antissocial. 

Tendo em conta todos os estatutos sociométricos abordados, se alargarmos o 

conceito de sociometria aos diferentes grupos de pertença da vida de cada jovem 

deparamo-nos se existe ou não estabilidade do estatuto dos jovens nos diferentes grupos 

nos quais estão inseridos. Assim, para Coie et al. (1984) a confirmação da alegada 

estabilidade demonstraria que provavelmente as causas do estatuto sociométrico estão 

dependentes das característcas intrínsecas ao indivíduo, mais do que de factores 

contextuais, uma vez que, à exceção dos individuos nigligênciados, em determiado grupo 

de pares, os restantes estatutos sociais têm forte tendencia em manterem-se estáveis nos 

diferentes contextos. 

Numa meta-análise sobre a estabilidade das medidas sociométricas, na avaliação 

do estatuto social, verifica-se que todas as medidas consideradas (aceitação, rejeição, 

preferência social) evidenciavam níveis satisfatórios de concordância nos diferentes 

contextos sociais nos quais os indivíduos estão inseridos (Jiang & Cillessen, 2005). 

Na pré-adolescência, o estatuto sociométrico é um fenómeno relativamente 

estável, apesar das mudanças de turma e das mudanças de ciclo (Hansen, Nangle & Ellis, 

1996).  

Tal como afirma (Hansen et al.,1996), na pré-adolescencia que compreende idades 

entre os 10 e 13 anos o estatuto sociométrico é um fenómeno relativamente estável. 



 

11 

 

Assim, pode-se generalizar que os alunos com determinada competência social no grupo 

de turma tendem a manter esta competência noutros grupos na qual estão inseridos.  

Segundo Wentzel (1991), a competência social é um forte preditor do desempenho 

académico, isto é, alguém que se sinta socialmente bem integrado nos diferentes grupos 

a que pertence, tenderá academicamente a obter melhores resultados quando comparado 

com alguém que não se sinta tão bem integrado. A esta integração podemos associar o 

estatuto sociométrico de cada elemento nos seus diferentes grupos de pertença. Assim, 

pré-adolescentes que tenham estatuto de “popular” nos seus grupos, de acordo com 

Wentzel (1991), têm tendência para obter melhores resultados académicos quando 

comparados a alguém que tenha estatuto de “rejeitado”. Também, segundo Eccles (1993) 

pré-adolescentes bem-adaptados aos seus contextos obtêm melhores resultados 

académicos. Por fim, segundo Skinner e Pitzer (2012), no que concerne à faixa etária da 

pré-adolescência, os estudantes que se sentem bem integrados tendem a adotar estratégias 

de coping adaptativas. Ainda, segundo os mesmos autores, este uso de estratégias de 

coping adaptativas, para gerir situações potenciadoras de stress, está relacionado com um 

melhor desempenho académico quando comparados com os seus pares. 

Neste sentido, seguindo o Modelo Motivacional do Coping académico (Skinner 

et al., 2013) como já foi referido anteriormente, as crenças acerca das necessidades de 

relacionamento influenciarão a forma como cada aluno gere situações potenciadoras de 

stress no contexto académico. 

Uma vez que as experiências vividas no ambiente familiar, são influenciadas pelo 

nível socioeconómico de cada família e estão associadas ao desenvolvimento das 

competências sociais (Menezes, Lemos & Rodrigues, 2016), então, de forma indireta, o 

nível socioeconómico de cada família, poderá influenciar as crenças acerca das 

necessidades de racionamento e de outros efeitos do Modelo Motivacional do Coping 

académico (Skinner et al., 2013). Desta forma, o nível socioeconómico, poderá estar 

indiretamente associado à forma como cada aluno gere situações causadoras de stress, 

nomeadamente no contexto escolar, e consequente com o seu desempenho académico. 
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3. Prática de futebol como atividade extracurricular 

 

Múltiplos são os contextos nos quais os adolescentes estão inseridos. Muitos 

jovens para além de estarem envolvidos em atividades curriculares também estão 

envolvidos noutros grupos que fomentam a prática de atividades extracurriculares. 

Atualmente, a maioria desses grupos diz respeito à prática de atividades desportivas 

principalmente para jovens do género masculino. Assim, a percentagem de pré-

adolescentes do género masculino que pratica atividades extracurriculares tem vindo a 

aumentar, principalmente a prática federada de futebol nesta faixa etária (Base de Dados 

Portugal Contemporâneo [BDPC], 2017). 

A prática da atividade física como modalidade extracurricular aumenta a 

qualidade de vida dos adolescentes. Existem diferenças na qualidade de vida das pessoas 

que praticam atividades físicas, nomeadamente futebol, quando comparadas com as que 

não praticam. Estas diferenças ao nível da qualidade de vida não dizem respeito apenas à 

saúde física, mas também a aspetos psicológicos e cognitivos dos praticantes (R.Silva, 

I.Silva, A.Silva, Souza & Tomasi, 2010).  

Segundo Masoudniya (2008) os atletas para gerirem situações stressantes que 

possam ocorrer no dia-a-dia, usam estratégias de procura em descobrir o que fez de errado 

para resolver próximas situações semelhantes, em detrimento de estratégias mais 

associadas ao esconder resultados negativos resultantes da própria situação stressante.  

Também, segundo o mesmo autor, adolescentes inseridos em mais contextos para além 

dos curriculares, leva-os a lidar de forma mais adquada com situações causadoras de 

stress que possam ocorrer nos mais variados contextos de vida, nomeadamente situações 

que ocorram na escola. Desta forma, a prática de uma modalidade desportiva pode ser 

uma mais valia na gestão de tarefas stressantes que possam ocorrer no dia-a-dia de cada 

pessoa, nomeadamente dos estudantes pré-adolescentes. 

A prática de uma modalidade desportiva como atividade extracurricular permite 

aos alunos, ter acesso a outro contexto e desenvolver mais relações, o que 

consequentemente irá ter impacto na forma como estes alunos irão gerir as situações 

causadoras de stress, proporcionadas pela escola. Para além disso, também, o próprio 

exercício físico irá ajudar na gestão de stress, devido à constante contração e distensão 

muscular fomentada por qualquer prática desportiva (Loots, Neves & Niekerk, 2014). Ao 

realizarem uma melhor gestão destas situações causadoras de stress proporcionadas pela 
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escola, os alunos desenvolverão estratégias de coping académico de caracter mais 

adaptativo (Skinner et al., 2013). 

Além disso, segundo Pierce, Gould e Comiré (2017), os adolescentes que praticam 

desporto coletivo transferem as suas competências para outros contextos, nomeadamente, 

no âmbito dos relacionamentos que desenvolvem, uma vez que parecem ser socialmente 

mais desenvolvidos do que os seus pares que não fomentam a prática de modalidades 

desportivas. 

 

 

4. Objetivos do presente estudo 

 

O objetivo do presente estudo foi contribuir para a compreensão da forma como a 

prática de uma modalidade desportiva federada (futebol) se relaciona com a integração 

social, a capacidade de coping académico e o desempenho académico dos estudantes. 

Com base nos conceitos, modelos e relações empíricas revistos, definiram-se os 

seguintes objetivos específicos para o estudo empírico apresentado a seguir: 

 - Verificar se existem diferenças a nível da integração (social e funcional), do coping e 

do desempenho entre “Estudantes-Atletas” e “Não Praticantes de Desporto” no contexto 

escolar; 

- Analisar de que forma a integração (social e funcional) dos “Estudantes-Atletas” se 

relaciona entre ambos os contextos (turma e equipa); 

- Entender de que forma a integração (social e funcional) na escola e o coping académico 

se relacionam; 

- Entender de que forma o coping académico e o desempenho académico se relacionam; 

- Analisar o papel da integração (social e funcional) e do uso de estratégias de coping 

académico no desempenho académico; 
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1. Método 

 

O presente estudo empírico insere-se num projeto de investigação mais vasto, na 

área da Motivação em Educação, desenvolvido na Faculdade de Psicologia e de Ciências 

da Educação da Universidade Porto, numa equipa coordenada pela Professora Doutora 

Marina Serra de Lemos e que tenta compreender como os estudantes gerem situações de 

stress académico. 

 

 

1.1. Participantes 

 

A recolha de dados do presente estudo decorreu em dois contextos, equipas de 

futebol e respetivas turmas de parte dos atletas questionados nas suas equipas. 

Esta recolha realizou-se sempre de forma presencial com o objetivo de esclarecer 

qualquer dúvida ou questão que pudesse surgir por parte dos atletas (aquando da recolha 

nas equipas de futebol) ou dos estudantes (aquando da recolha nas turmas). 

Relativamente às equipas de futebol, foram recolhidos dados em 4 equipas de 

Sub13 (N=74), localizadas na zona Amarante. Aquando desta recolha os mesmos atletas 

indicaram a escola e turma a que pertenciam. Assim, os “Estudantes-Atletas” estão 

distribuídos por um total de 8 escolas e 28 turmas.  

  Foram selecionadas, por conveniência geográfica, 4 das 8 escolas a que os 

“Estudantes-Atletas” inquiridos no primeiro contexto pertenciam. Estas 4 escolas, tinham 

um total de 12 turmas, às quais pertenciam parte dos inquiridos no primeiro momento. 

Deste modo, houve um total de 33 “Estudantes-Atletas” que responderam aos 

questionários utilizados nos dois contextos (equipa e turma). 

Por outro lado, no contexto escolar, foram também recolhidos dados de todos os 

colegas de turma destes 33 “Estudantes-Atletas”. 

No total, participaram neste estudo 176 estudantes, com idades compreendidas 

entre os 11 e os 14 anos (M=11.85, DP=0.74). A amostra é constituída por 81 

participantes do género masculino (46%) e 95 do género feminino (54%). 

Relativamente aos estudantes do género masculino, que são o principal foco da 

análise estatística, 33 praticam futebol (40.7%), 37 não praticam qualquer tipo de 

modalidade (45.7%) e 11 praticam outras modalidades (13.6%). 
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Note-se ainda que neste estudo os “Estudantes-Atletas” mencionados, são apenas 

praticantes da modalidade coletiva e federada de futebol, e são todos do género 

masculino. Por outro lado, os “Não Praticantes de Desporto” são também estudantes do 

género masculino que não praticam qualquer tipo de modalidade desportiva federada.  

 

 

1.2. Variáveis e Instrumentos 

 

1.2.1. Medida Multidimensional de Coping  

 

Para avaliar o coping académico utilizámos a Medida Multidimensional de 

Coping (MMC) desenvolvida por Skinner et al. (2013), na versão portuguesa traduzida 

por Lemos, Sousa e Gonçalves (2016). Este instrumento tem como objetivo avaliar as 

estratégias de coping utilizadas por crianças e adolescentes perante situações académicas 

stressantes. 

Tendo em conta o Modelo Motivacional de Skinner e Wellborn (1994), os autores 

selecionaram 11 formas de coping relacionadas com o contexto académico, sendo cinco 

consideradas estratégias adaptativas e seis estratégias desadaptativas (cada subescala 

avalia uma forma de coping e é composta por 5 itens). As subescalas referentes às 

estratégias adaptativas são: Elaboração de Estratégias (itens 1, 12, 23, 34 e 45), Procura 

de Ajuda (itens 2, 13, 24, 35 e 46), Procura de Conforto (itens 3, 14, 25, 36 e 47), Auto-

encorajamento (itens 4, 15, 26, 37 e 48) e Compromisso (itens 5, 16, 27, 38 e 49). As 

subescalas referentes às estratégias desadaptativas são: Confusão (itens 6, 17, 28, 39 e 

50), Evitamento (itens 7, 18, 29, 40 e 51), Ocultação (itens 8, 19, 30, 41 e 52), 

Autocomiseração (itens 9, 20, 31, 42 e 53), Ruminação (itens 10, 21, 32, 43 e 54) e 

Projeção (itens 11, 22, 33, 44 e 55). Assim, na sua totalidade, o instrumento é composto 

por 55 itens. Os itens estão apresentados de forma intercalada para que as respostas não 

sejam influenciadas pelas várias alternativas ao mesmo problema, sendo que cada item 

tem quatro opções de resposta do tipo Likert, nomeadamente: 1- “Não sou nada assim”, 

2- “Sou um pouco assim”, 3- “Sou bastante assim” e 4- “Sou muito assim”. De salientar 

ainda que 30 dos 55 itens estão compostos pela forma invertida de modo a tornar o 

instrumento o mais fiável possível. 

As pontuações de score relativo de coping, indicam a proporção de cada estratégia 

relativamente ao conjunto total de estratégias de coping utilizadas por cada aluno. Para 
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calcular, é necessário determinar 2 fatores. O primeiro é o “coping total” de cada aluno, 

através da soma das pontuações do aluno em todas as 11 estratégias de coping. O segundo 

é determinar o somatório de cada uma das 11 estratégias para cada um dos alunos. Depois 

disto, o “somatório de cada subescala” é dividido pelo “coping total” com o objetivo de 

determinar o score relativo de coping em cada estratégia, ou seja, a proporção do coping 

total de cada aluno que é atribuída a cada estratégia.  

Este instrumento foi aplicado aos 176 alunos no contexto da turma. 

 

 

1.2.2. Teste sociométrico 

 

O teste sociométrico ou sociometria (Moreno, 1946), é um questionário que 

apenas exige papel, caneta e aproximadamente 15 minutos. O que construímos para o 

presente estudo é composto por um conjunto de 4 questões, das quais duas se referem à 

vertente social (uma positiva e outra negativa) e as outras duas referem-se à vertente 

funcional (uma positiva e outra negativa). 

A sociometria é o estudo dos padrões de interação que se formam entre pessoas 

que fazem parte do mesmo grupo. Desta forma é uma estratégia para estudar as interações, 

tanto do ponto de vista social como funcional, dentro do mesmo grupo. Consiste em pedir 

a todos os elementos do grupo que designem, entre os seus colegas os 3 com quem mais 

desejariam passar o tempo livre (social) e também trabalhar (funcional), estas seriam as 

escolhas positivas. Por outro lado, também consiste em escolher os 3 com quem menos 

desejariam passar o tempo livre (social) e também trabalhar (funcional), estas seriam as 

escolhas negativas.  

Assim, cada elemento do grupo irá, tanto para a parte social, como para a parte 

funcional ter um número de escolhas positivas e um número de escolhas negativas. Desta 

forma a cada elemento do grupo, seja a turma ou a equipa de futebol, é associado um 

rácio social e um rácio funcional. Este rácio (social e funcional) é o resultado da divisão 

entre a diferença de escolhas positivas e negativas pelo total de elementos do grupo à 

exceção do próprio (N-1).  

Este instrumento foi aplicado aos 74 atletas no contexto do futebol e 

posteriormente aos 176 alunos no contexto da turma. Assim, 33 “Estudantes-Atletas”, 

preencheram este instrumento nos dois contextos diferentes (primeiro na equipa e depois 
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na turma). Desta forma, cada um destes 33 “Estudantes-Atletas” tem 2 rácios associados 

para cada vertente (social e funcional), um na equipa de futebol e outro na turma. 

 

 

1.2.3. Questionário Sociodemográfico 

 

O questionário sociodemográfico pretende avaliar o desempenho de cada aluno 

através da nota final de português e matemática e da média das notas de ambas as 

disciplinas. Avalia também o nível socioeconómico através da escolaridade da mãe. Por 

fim, através do questionário sociodemográfico, também é possível perceber se os alunos 

praticam outro tipo de modalidades.  

Este questionário foi aplicado aos 176 alunos no contexto da turma. 

 

 

Estudo Empírico 

 

O presente estudo procura contribuir para a área do coping académico, 

nomeadamente, compreender de que forma a prática de uma modalidade desportiva 

federada (futebol) se relaciona com a integração social na turma, o coping académico e o 

desempenho em contexto académico de estudantes na faixa etária da pré-adolescência. 

 

 

2. Resultados 

 

De forma a dar resposta aos objetivos propostos para a realização deste estudo, 

realizaram-se diversos procedimentos estatísticos de análise de dados, através da 

utilização do software para análise estatística IBM SPSS (versão 25) e também do Online 

Calculator For Testing Correlations: Psychometrica. 

Antes de mais, importa recordar as variáveis envolvidas neste estudo. 

Desta forma, relativamente à integração (social e funcional) foi determinado rácio 

funcional e social no contexto escolar. Note-se que para o sub-grupo “Estudantes-

Atletas”, foi determinado o rácio funcional e social tanto no contexto escolar, como no 

contexto futebolístico. Destaca-se ainda que houve analises que apenas fariam sentido de 
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ser realizadas caso a integração fosse calculada de forma global, ou seja, usar a média da 

integração social e funcional no mesmo contexto.  

Relativamente às estratégias de coping usadas por cada aluno, estas foram 

determinadas através da pontuação do score relativo de coping para cada estratégia e o 

score relativo global, quer para as estratégias adaptativas quer para as desadaptativas. 

No que respeita ao desempenho académico, este foi determinado pela nota de 

Português, pela nota de Matemática e pela média das notas.  

Por fim, no que concerne à escolaridade da mãe, que é um fator fortemente 

associado ao nível socioeconómico de cada família (Lamb, Jackson, Walstab & Huo, 

2015), esta, foi avaliada em 3 níveis: baixa escolaridade- alunos que têm mães com 

habilitações académicas equivalentes ao 9º ano ou inferiores; média escolaridade- alunos 

que têm mães com habilitações académicas equivalentes ao 12º ano; alta escolaridade- 

alunos que têm as mães com habilitações académicas superiores. 

Assim, o primeiro objetivo específico do estudo passou por comparar a integração 

(social e funcional), o uso de estratégias de coping e o desempenho no contexto escolar 

entre “Estudantes-Atletas” (N=33) e “Não Praticantes de Desporto” (N=37). Um outro 

objetivo específico pretendia analisar um dos pressupostos do Modelo Sociométrico 

(Moreno, 1946). Assim, o segundo objetivo específico do estudo, consistia em perceber 

se a integração (social e funcional) dos “Estudantes-Atletas” é semelhante entre ambos 

os contextos (equipa e turma), ou, pelo contrário, específica de cada contexto, podendo o 

mesmo sujeito apresentar níveis distintos de integração em função do contexto em causa. 

Como anteriormente referido, o presente estudo pretendeu também analisar 

algumas das associações pressupostas pelos modelos teóricos de base. Analisaram-se 

associações entre o coping e outras variáveis que o Modelo Motivacional de Coping 

académico (Skinner et al., 2013), pressupõe. Assim, foram realizadas correlações entre o 

coping e a integração (social e funcional) e entre o coping e o desempenho no contexto 

escolar. Desta forma, o terceiro objetivo especifico do estudo consistiu em entender de 

que forma a integração (social e funcional) na escola e o coping académico se relacionam, 

seguido do quarto objetivo especifico que consistiu em entender de que forma o coping 

académico e o desempenho académico se relacionam. 

Para além destas correlações realizadas para a amostra total (N=176), realizaram-

se também estas mesmas correlações para cada um dos sub-grupos (“Estudantes-Atletas” 

e “Não Praticantes de Desporto”) de modo a compreender de que forma a prática de uma 

modalidade desportiva federada (futebol) interfere na associação do coping com a 
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integração e na associação do coping com o desempenho no contexto escolar, sendo este 

o objetivo geral do presente estudo. Pretendeu-se também perceber de que forma a prática 

de uma modalidade desportiva federada (futebol) interfere na associação entre as várias 

estratégias de coping, quando comparados os resultados entre as mesmas associações para 

“Estudantes-Atletas” e “Não Praticantes de Desporto”. 

Por fim, foi ainda realizada uma regressão linear, de forma a compreender em que 

medida as variáveis independentes predizem uma variável dependente seguindo a base 

conceptual proposta pelo Modelo Motivacional do Coping académico (Skinner et al., 

2013), que afirma existirem determinantes (variáveis independentes) e efeitos (variáveis 

dependentes) relativamente ao coping académico. Assim, o quinto e último objetivo 

específico deste estudo consiste em analisar o papel da integração escolar e do uso de 

estratégias de coping académico no desempenho académico dos estudantes pré-

adolescentes. 

 

 

2.1. Integração social, coping académico e desempenho escolar “Estudantes-

Atletas” e “Não Praticantes Desporto” 

 

Foram realizados Testes-T para amostras independentes, de forma a responder ao 

primeiro objetivo específico do estudo passou por comparar a integração (social e 

funcional), o uso de estratégias de coping e o desempenho no contexto escolar entre 

“Estudantes-Atletas” e “Não Praticantes de Desporto”. 

No que diz respeito à integração social dos alunos no contexto escolar existem 

diferenças estatisticamente significativas entre “Estudantes-Atletas” (M=0.09, DP=0.18) 

e “Não Praticantes de Desporto” (M=-0.05, DP=0.23), t(68)= 2.650, p=0.01. 

Relativamente ao uso de estratégias de coping encontraram-se resultados 

estatisticamente significativos ao nível da Elaboração de Estratégias entre “Estudantes-

Atletas” (M=13.32, DP=4.81)” e “Não Praticantes de Desporto” (M=11.25, DP=2.47) 

t(68)= 2.296, p=0.025. 

Também no que concerne à comparação destes sub-grupos, encontraram-se 

diferenças ao nível do desempenho académico, tanto para as notas a Português,  

“Estudantes-Atletas” (M=3.55, DP=0.67) e “Não Praticantes de Desporto” (M=3.11, 

DP=0.61), t(68)= 2.859, p=0.006, como para as notas de Matemática, “Estudantes-

Atletas” (M=3.67, DP=0.89) e “Não Praticantes de Desporto” (M=3.19, DP=0.85), t(68)= 
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2.302, p=0.024, e ainda para a média das notas, “Estudantes-Atletas” (M=3.61, DP=0.68) 

e “Não Praticantes de Desporto” (M=3.15, DP=0.63), t(68)= 2,910, p=0.005.  

Foram também realizados, Testes-T para amostras emparelhadas, de forma a 

responder ao segundo objetivo específico do estudo que consistia em perceber se a 

integração (social e funcional) dos “Estudantes-Atletas” é semelhante entre ambos os 

contextos (equipa e turma). No que diz respeito à integração social, verificou-se que não 

existem diferenças estatisticamente significativas entre ambos os contextos (equipa e 

turma), t(32)=-0.387, p=0.701. Por outro lado, no que concerne à integração funcional, 

verificou-se que também não existem diferenças estatisticamente significativas entre 

ambos os contextos (equipa e turma), t(32)=-0.228, p=0.821. 

Por fim, foram também realizadas Anovas “One Way” com a amostra total 

(N=176) de modo a examinar a forma que o nível socioeconómico de cada estudante 

interfere com a integração, com o coping e com o desempenho no contexto escolar dos 

estudantes. Note-se que esta análise, apesar de não ser um objetivo específico do estudo, 

mostrou-se importante de realizar, uma vez que há estudos que mostram que o nível 

socioeconómico de cada estudante pode afetar indiretamente a integração dos estudantes 

e consequentemente as suas necessidades de relacionamento (Menezes et al., 2016). 

Seguindo a base conceptual do Modelo Motivacional de Coping académico (Skinner et 

al., 2013), uma vez que as necessidades de relacionamento podem ser afetadas pelo nível 

socioeconómico, e consequentemente afetar o coping e o desempenho académico, torna-

se importante perceber de que forma o nível socioeconómico interfere com a integração, 

com o coping e com o desempenho académico dos estudantes. Note-se que nesta análise 

a integração é calculada de forma global (média da social e da funcional) de forma tornar 

a análise mais complexa. 

Assim, esta análise mostrou que a integração no contexto escolar depende do nível 

de escolaridade da mãe F(2,173)=5,673; p=0.004. Realizou-se um teste Post-Hoc de 

Bonferroni e este mostrou que os alunos que têm mães com habilitações académicas 

equivalentes ao 9º ano ou inferiores (M=-0.01, DP=0.16) estão menos integrados de 

forma estatisticamente significativa quando comparados aos alunos que têm mães com 

habilitações académicas equivalentes ao 12º ano (M=0.58, DP=0.16); p=0.046 e também 

quando comparados aos alunos que têm mães com habilitações académicas superiores 

(M=0.80, DP=0.17); p=0.006. Por outro lado, não há diferenças estatisticamente 

significativas entre a integração no contexto escolar dos alunos com mães com 
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habilitações académicas equivalentes ao 12º ano (M=0.58, DP=0.16) e alunos que têm 

mães com habilitações académicas superiores (M=0.80, DP=0.17). 

Relativamente ao coping global não há diferenças estatisticamente significativas 

entre os três grupos (alunos que têm mães com habilitações académicas equivalentes ao 

9º ano ou inferiores; alunos que têm mães com habilitações académicas equivalentes ao 

12º ano; alunos que têm as mães com habilitações académicas superiores) 

F(2,173)=0,976; p=0.379 

Por fim, esta análise mostrou que a média das notas varia em função da 

escolaridade da mãe F(2,173)=18,676; p<0.001. Realizou-se um teste Post-Hoc de 

Bonferroni e este mostrou que em média, as notas dos alunos que têm as mães com 

habilitações académicas superiores (M=3.80, DP=0.61) são superiores de forma 

estatisticamente significativa quando comparados aos alunos que têm mães com 

habilitações académicas equivalentes ao 12º ano (M=3.35, DP=0.53); p=0.001 e também 

quando comparados aos alunos que têm mães com habilitações académicas equivalentes 

ao 9º ano ou inferiores (M=3.13, DP=0.64); p<0.001. Por outro lado, não há diferenças 

estatisticamente significativas entre a média das notas de alunos com mães com 

habilitações académicas equivalentes ao 12º ano (M=3.35, DP=0.53) e alunos que têm 

mães com habilitações académicas equivalentes ao 9º ano ou inferiores (M=3.13, 

DP=0.64). 

 

 

2.2. Associação entre variáveis 

 

No que concerne às correlações que foram realizadas, destacam-se mais umas que 

outras. Não se destacam apenas pela sua significância estatística, mas por vezes também, 

pela discrepância que apresentam de um sub-grupo para o outro (“Estudantes-Atletas” e 

“Não Praticantes de Desporto”), quando comparados os valores destas mesmas 

correlações, de forma a compreender de que modo a prática de uma modalidade 

desportiva federada (futebol) interfere na associação do coping com a integração e na 

associação do coping com o desempenho no contexto escolar. Pretendeu-se também 

perceber de que forma a prática de uma modalidade desportiva federada (futebol) 

interfere na associação entre as várias estratégias de coping, quando comparados os 

resultados das mesmas associações entre “Estudantes-Atletas” e “Não Praticantes de 

Desporto”. 
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As análises que pretenderam comparar as correlações de ambos os sub-grupos 

(“Estudantes-Atletas” e “Não Praticantes de Desporto”), mostram que, de forma geral, as 

correlações encontradas entre as diferentes variáveis, para o sub-grupo “Estudantes-

Atletas” são as mais fortes, do que para o sub-grupo dos “Não Praticantes de Desporto”.  

Note-se que ao longo da análise de correlações a variável utilizada para avaliar o 

desempenho académico é a média das notas por ser uma variável mais complexa, quando 

comparada com a nota de Português ou Matemática. 

No que diz respeito às correlações realizadas para a amostra total (N=176), e de 

forma a responder ao terceiro objetivo especifico do estudo que consistiu em entender de 

que forma a integração (social e funcional) na escola e o coping académico se relacionam, 

foram realizadas correlações entre o coping, tanto com a integração social como com a 

integração funcional. Desta forma, verificou-se que apenas a correlação entre a integração 

funcional e o coping global é significativa (r=0.151; p=0.046). Apesar de ser significativa 

e positiva, esta correlação é fraca. Neste sentido, de forma a responder ao quarto objetivo 

especifico que consistiu em entender de que forma o coping académico e o desempenho 

académico se relacionam, realizou-se uma correlação entre o coping global e o 

desempenho académico que mostra que esta associação apesar de fraca é positiva e 

significativa (r=0.218; p=0.004). 

Para além destas correlações realizadas para a amostra total, foram também 

realizadas as mesmas correlações que se mostraram anteriormente significativas, para 

cada um dos sub-grupos (“Estudantes-Atletas” e “Não Praticantes de Desporto”). Embora 

não seja objetivo específico do presente estudo, de forma a compreender o modo como a 

prática de uma modalidade desportiva federada (futebol), se relaciona com a integração 

social, a capacidade de coping académico e o desempenho académico dos estudantes na 

faixa etária da pré-adolescência, foram então realizadas as mesmas associações para 

ambos os sub-gupos. Assim, o coping global apresenta uma correlação moderada positiva 

com a integração funcional na escola para o sub-grupo “Estudantes-Atletas” (r =0.358; 

p=0.041) e fraca negativa para o sub-grupo “Não Praticantes de Desporto” (r=-0.042; 

p=0.803). Para além disto, o coping global apresenta uma correlação moderada positiva 

com o desempenho académico para o sub-grupo dos “Estudantes-Atletas” (r =0.462; 

p=0.007), e fraca negativa para o sub-grupo “Não Praticantes de Desporto” (r =-0.135; 

p=0.426). 

Ainda, no que às correlações realizadas para cada um dos sub-grupos “Estudantes-

Atletas” e “Não Praticantes de Desporto” diz respeito, realizaram-se correlações entre as 
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várias estratégias de coping nas quais se destacaram duas pelos seus valores discrepantes 

entre os sub-grupos e por contradizerem os pressupostos do Modelo Motivacional do 

Coping académico (Skinner et al., 2013). Como já foi referido anteriormente, o presente 

estudo apoia-se no Modelo Motivacional do Coping académico (Skinner et al., 2013). 

Este modelo, tal como muitos outros, segue um conjunto de pressupostos. Um dos 

pressupostos implícitos no modelo é que as estratégias adaptativas que fazem parte do 

mesmo, correlacionam-se positivamente entre si, e negativamente com as estratégias 

desadaptativas. Por outro lado, as estratégias desadaptativas correlacionam-se 

positivamente entre si e negativamente com as estratégias adaptativas. 

Note-se que mais uma vez, foi realizada uma analise estatística que apesar de não 

ser objetivo específico do estudo, tornou-se interessante de ser realizada, visto que se 

pretendeu perceber de que forma a prática de uma modalidade desportiva federada 

(futebol) interfere na associação entre as várias estratégias de coping, quando comparados 

os resultados entre as mesmas associações para “Estudantes-Atletas” e “Não Praticantes 

de Desporto”. 

Desta forma, passa-se a apresentar as correlações que contradizem o Modelo 

Motivacional do Coping académico (Skinner et al., 2013). Relativamente ao sub-grupo 

“Estudantes-Atletas”, que, para além de contradizerem o modelo em questão 

relativamente a algumas correlações, apresentam uma elevada discrepância face às 

mesmas associações em relação ao sub-grupo “Não Praticantes de Desporto”. 

Relativamente ao Auto-encorajamento: Apresenta uma correlação elevada 

negativa com a procura de conforto para o sub-grupo “Estudantes-Atletas” (r =-0.586; 

p<0.001) enquanto que com o sub-grupo “Não Praticantes de Desporto” apresenta uma 

correlação fraca, mas positiva (r =0.137; p=0.420) para esta mesma correlação. Assim, 

foi também realizada uma análise através do programa Online Calculator For Testing 

Correlations: Psychometrica, e verifica-se que existem diferenças estatisticamente 

significativas quando comparados os sub-grupos “Estudantes-Atletas” com “Não 

Praticantes de Desporto” face a esta correlação (p<0.001). 

Por outro lado, também o auto-encorajamento: Apresenta uma correlação 

moderada positiva com o evitamento para o sub-grupo “Atletas de Futebol” (r =0.379; 

p=0.030), mas fraca negativa para o sub-grupo “Não Praticantes de Desporto” (r =-0.172; 

p=0.307). Da mesma forma, através da análise do programa Online Calculator For 

Testing Correlations: Psychometrica, com o objetivo de perceber se existem diferenças 

significativas relativamente a esta correlação nos diferentes grupos (“Atletas de Futebol” 
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e “Não Praticantes de Desporto”), verifica-se que existem diferenças estatisticamente 

significativas em relação à mesma correlação para os diferentes sub-grupos (p<0.001). 

2.3. Regressões Lineares  

 

Uma vez que todo este estudo teve como base o Modelo Motivacional de Coping 

académico (Skinner et al., 2013), faz sentido perceber em que medida os determinantes 

teóricos predizem as estratégias de coping usadas pelos estudantes e as próprias 

estratégias de coping predizem os resultados esperados. Assim, foi realizada uma 

regressão linear múltipla, de forma a responder ao quinto e último objetivo específico 

deste estudo que consiste em analisar o papel da integração (social e funcional) e do uso 

de estratégias de coping académico no desempenho académico. 

Foram escolhidas duas variáveis, uma delas é uma estratégia de coping adaptativa 

(elaboração de estratégias) e outra é um determinante do mesmo, no caso, a integração na 

escola (média da integração social e funcional), uma vez que apresentavam elevadas 

correlações com um efeito do modelo (desempenho académico). Note-se que realizei a 

presente Regressão Linear Múltipla com a integração global na escola e não especifica 

(social ou funcional) de modo a tornar esta análise o mais complexa possível.  

Desta forma, foi realizada uma Regressão Linear Múltipla para o sub-grupo dos 

“Estudantes-Atletas”, que é aquele que apresenta correlações mais fortes entre as 

variáveis, e teve como objetivo verificar em que medida é que duas variáveis em conjunto 

prediziam uma terceira variável, neste caso, perceber em que medida é que a elaboração 

de estratégias e a integração na escola explicam o desempenho académico dos 

“Estudantes-Atletas”. 

A variável elaboração de estratégias β= 0.52, t(31)=3.412, p=0.002 e a variável 

integração na escola β= 0.45, t(30)=3.277, p=0.003 predizem significativamente o 

desempenho académico R²=0.465 Z (1,30)=10.74, p=0.003. O modelo no seu conjunto 

explica 46.5% da variância do desempenho académico. 

 

 

3. Discussão dos resultados 

 

O presente estudo procura compreender de que forma a prática de uma modalidade 

desportiva federada (futebol) se relaciona com a integração social, o coping académico e 

o desempenho em contexto académico de estudantes na faixa etária da pré-adolescência. 
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O estudo baseia-se no Modelo Motivacional do Coping académico (Skinner et al., 

2013), que pressupõem que o coping possui determinantes (fatores que o explicam o uso 

de estratégias) e efeitos (resultado do uso dessas mesmas estratégias). Estes determinantes 

e efeitos traduzem-se nas variáveis deste estudo, teoricamente associadas ao coping 

segundo o modelo em questão. 

Assim, de forma a responder ao primeiro objetivo que consistia em comparar a 

integração (social e funcional), o uso de estratégias de coping e o desempenho no contexto 

escolar entre “Estudantes-Atletas” (N=33) e “Não Praticantes de Desporto” (N=37). Os 

resultados do presente estudo mostram que os “Estudantes-Atletas” estão melhor 

integrados socialmente quando comparados aos “Não Praticantes de Desporto”. Como 

explicação para este resultado, Pierce et al. (2017), afirmam que os adolescentes que 

praticam desporto transferem as suas competências para outros contextos, 

nomeadamente, no âmbito dos relacionamentos que desenvolvem, e parecem ser 

socialmente mais desenvolvidos do que os seus pares que não praticam modalidades 

desportivas. Também o estudo de, Coie et al. (1984), sugere que os melhores alunos nas 

aulas de Educaçao Fisica (nomeadamente quando lecionada a modalidade de futebol) 

eram em grande parte os alunos com o estatuto de populares nas suas turmas, suportando 

a associação entre o estatuto social e a boa prática de modalidades desportivas, 

nomeadamente futebol, de forma indireta (Coie et al., 1984; J.Oliveira, Rabello & Vinhas, 

2020).  

Já no que concerne ao uso de estratégias de coping académico, os resultados do 

presente estudo mostram que os “Estudantes-Atletas” recorrem mais à elaboração de 

estratégias como forma de coping. Quando comparados aos “Não Praticantes de 

Desporto”, os “Estudantes-Atletas” usam significativamente mais a elaboração de 

estratégias. Ainda em relação ao coping académico, apesar de não ser de forma 

significativa, nota-se que há uma tendencia para os atletas usarem globalmente mais 

estratégias adaptativas quando comparados com os “Não Praticantes de Desporto”. Estes 

resultados vão ao encontro da literatura, uma vez que para Masoudniya (2008), 

adolescentes inseridos numa variedade de contextos para além dos curriculares, leva-os a 

lidar de forma mais adaptativa com situações causadoras de stress que possam ocorrer 

nos mais variados contextos de vida, nomeadamente situações que ocorram na escola. 

Desta forma, a prática de uma modalidade desportiva como atividade extracurricular e 

federada parece ajudar na gestão de tarefas stressantes que possam ocorrer no dia-a-dia 

de cada pessoa. 
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Por fim, no que respeita ao desempenho académico, os resultados do presente 

estudo mostram que os “Estudantes-Atletas” têm melhores resultados do que os “Não 

Praticantes de Desporto”. Se seguirmos o Modelo Motivacional do Coping académico 

(Skinner et al., 2013), percebe-se que estes resultados vão ao encontro da literatura, uma 

vez que, os “Estudantes-Atletas” mostram utilizar estratégias de coping mais adaptativas 

e que este uso de estratégias mais adaptativas está associado a um melhor desempenho 

académico.  

Por outro lado, a análise da integração social, do coping e do desempenho 

académico dos estudantes em função do nível socioeconómico mostra que existem 

diferenças a nível de integração dos estudantes que pertencem a um nível socioeconómico 

elevado e dos que pertencem a um nível socioeconómico baixo, o que vai ao encontro dos 

resultados do estudo de Menezes et al, (2016) que sugere que  o nível socioeconómico de 

cada estudante pode afetar indiretamente a integração dos mesmos. Também outros 

estudos mostram que as crianças provenientes de famílias com nível socioeconómico 

mais baixo tendem a demonstrar menos competência social e menos aceitação por parte 

dos pares (Gulseven et al, 2018). Uma vez que o nível socioeconómico de cada estudante 

afeta a sua integração, de forma indireta também poderá afetar a satisfação das 

necessidades de relacionamento dos estudantes, uma vez que esta satisfação das 

necessidades de relacionamento depende da integração dos mesmos nos seus contextos, 

nomeadamente nas suas turmas (Skinner & Pitzer, 2012). 

Os resultados mostram, no entanto, que não há diferença em relação ao coping 

académico entre estudantes de baixo e elevado nível socioeconómico. Por outro lado, os 

resultados do presente estudo mostram que o desempenho académico é significativamente 

diferente em função do nível socioeconómico, o que tem sido largamente suportado pela 

investigação (A.Prette, Z.Prette, Matos & Feitosa, 2005).  

De maneira a responder ao segundo objetivo específico do estudo que consistia 

em perceber se a integração (social e funcional) dos “Estudantes-Atletas” é semelhante 

entre ambos os contextos (equipa e turma), os resultados mostram que não há diferenças 

estatisticamente significativas relativamente à integração (social e funcional) dos mesmos 

em ambos os contextos. Ou seja, a integração dos “Estudantes-Atletas” é semelhante em 

ambos os contextos (equipa e turma). Jiang e Cillessen (2005), verificaram que a 

integração social evidencia níveis satisfatórios de concordância nos diferentes contextos 

sociais nos quais os indivíduos estão inseridos, o que vai ao encontro dos resultados do 
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presente estudo. Também, Hansen et al. (1996), referem que na pré-adolescencia o 

estatuto sociométrico (integração social) é um fenómeno relativamente estável.  

De modo a responder ao terceiro objetivo especifico do estudo que consistiu em 

entender de que forma a integração (social e funcional) na escola e o coping académico 

se relacionam, os resultados deste estudo mostram que apesar de não existir uma 

correlação estatisticamente significativa entre a integração social e o coping global, há 

uma correlação positiva e estatisticamente significativa, embora fraca, entre integração 

funcional e o coping adaptativo. Este resultado sugere que existe uma associação entre a 

integração (funcional) e o coping na sua globalidade. De acordo com Skinner e Pitzer 

(2012), a integração na escola pode ser vista como uma ferramenta da satisfação das 

necessidades de relacionamento dos estudantes, uma vez que esta necessidade depende 

essencialmente do contexto, isto é, se o mesmo envolve ou rejeita determinado estudante, 

as necessidades de relacionamento dos estudantes estarão mais satisfeitas caso estes 

estejam bem integrados nas respetivas turmas, nomeadamente do ponto de vista mais 

pedagógico (integração funcional). Segundo Skinner et al. (2013), o pré-adolescentes 

para lidar com situações de stress adotam estratégias de caracter mais adaptativo caso as 

necessidades psicológicas básicas estejam satisfeitas. Assim, uma vez que as 

necessidades de relacionamento fazem parte das necessidades psicológicas básicas, 

estando estas necessidades de relacionamento satisfeitas, os estudantes tendem a adotar 

estratégias de coping adaptativas. 

De maneira a responder ao quarto objetivo específico que consistiu em entender 

de que forma o coping académico e o desempenho académico se relacionam, os resultados 

deste estudo mostram que existe uma correlação positiva e estatisticamente significativa, 

apesar de fraca, entre o desempenho académico e o coping adaptativo na sua globalidade. 

De acordo com Moksnes et al. (2016), múltiplos fatores causam o mau aproveitamento 

escolar. Segundo os autores, um dos fatores passa pela falta de capacidade dos alunos em 

gerir situações que são causadoras de stress ao longo do dia a dia escolar. Por outro lado, 

uma forma mais adaptativa em gerir situações que são causadoras de stress ao longo do 

dia a dia escolar está associada a um melhor desempenho académico (Skinner et al., 

2013). 

Um outro objetivo do presente estudo era compreender se as associações entre 

integração social, coping académico e desempenho académico são especialmente mais 

fortes num dos dois sub-grupos de estudantes - “Estudantes-Atletas” e “Não Praticantes 

de Desporto”. Assim, os “Estudantes-Atletas” apresentam correlações mais fortes entre a 
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integração funcional e o coping global e também entre o coping global e o desempenho 

académico quando comparados com os “Não Praticantes de Desporto”. Estas variáveis 

quando relacionadas para o sub-grupo dos “Estudantes-Atletas” sugerem que as questões 

sociais e académicas estão mais interdependentes comparativamente ao sub-grupo dos 

“Não Praticantes de Desporto”. Isto implica que qualquer modificação num dos fatores 

se refletirá no outro. Esta maior associação poderá, portanto, funcionar quer em ciclos 

positivos, no caso de uma das variáveis melhorar as outras também melhorarão, quer em 

ciclos negativos, amplificando o impacto de níveis desadaptativos em qualquer das 

variáveis. 

Ainda no sentido de verificar os pressupostos do Modelo Motivacional de Coping 

académico (Skinner et al., 2013), o modelo em questão postula a existência de correlações 

positivas entre as várias estratégias adaptativas e correlações positivas entre as estratégias 

negativas. Por outro lado, refere a existência de correlações negativas entre as estratégias 

positivas e negativas.  

Verificou-se neste estudo que praticamente todas as correlações seguem os 

pressupostos implícitos pelo Modelo Motivacional de Coping académico (Skinner et al., 

2013), que foram referidos anteriormente. No entanto, duas correlações do sub-grupo 

“Estudantes-Atletas”, destacam-se por contradizer os pressupostos referidos pelo modelo 

e também pela discrepância apresentada para o sub-grupo “Não Praticantes de Desporto” 

quando analisadas as associações entre as mesmas variáveis. 

As correlações que se destacam pelos motivos supracitados no paragrafo anterior 

são, como referido, para o sub-grupo “Estudantes-Atletas”. Trata-se da correlação entre 

o auto-encorajamento e a procura de conforto e entre o auto-encorajamento e o 

evitamento. 

Segundo o Modelo Motivacional de Coping académico (Skinner et al., 2013), no 

que concerne à correlação entre o auto-encorajamento e a procura de conforto, o valor 

desta associação deveria ser positivo, uma vez que estamos a falar da associação de duas 

estratégias adaptativas. No entanto para o sub-grupo “Estudantes-Atletas” esta correlação 

é negativa e estatisticamente significativa, além disso, a discrepância que esta mesma 

associação apresenta para o sub-grupo “Não Praticantes de Desporto” é também 

significativa, uma vez que este sub-grupo segue os pressupostos do modelo em questão. 

Segundo Melo e Giavoni (2010), esta corelação negativa (entre duas estratégias 

adaptativas) por parte dos “Estudantes-Atletas” acaba por ir ao encontro do seu estudo, 

uma vez que estes mostram que os atletas na sua generalidade são muito autónomos e 
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egocêntricos quando comparados com “Não Praticantes de Desporto”. Assim os 

“Estudantes-Atletas” ao invés de procurar conforto noutras pessoas tendem a usar 

estratégias mais centradas nos próprios como o auto-encorajamento. 

Ainda assim, segundo o Modelo Motivacional de Coping académico (Skinner et 

al., 2013), no que concerne à correlação entre o auto-encorajamento e o evitamento, o 

valor desta associação deveria ser negativo, uma vez que estamos a falar da associação 

de uma estratégia adaptativa e outra desadaptativa. No entanto para o sub-grupo 

“Estudantes-Atletas” esta correlação é positiva e estatisticamente significativa. Segundo 

Melo e Giavoni (2010), esta corelação positiva (entre uma estratégia adaptativa e outra 

desadaptativa) por parte dos “Estudantes-Atletas” acaba por ir ao encontro dos resultados 

seu estudo, uma vez que estes mostram que os atletas na sua generalidade são muito 

determinados quando comparados com “Não Praticantes de Desporto”. Assim os 

“Estudantes-Atletas” quando deparados com uma situação causadora de stress, evitam 

pensar na mesma, mas ao mesmo tempo tendem também a autoencorajar-se parecendo 

uma população mais determinada. 

Por último, seguindo os pressupostos do Modelo Motivacional de Coping 

académico (Skinner et al., 2013), pretendeu-se responder ao quinto objetivo específico 

deste estudo que consiste em analisar o papel da integração (social e funcional) e do uso 

de estratégias de coping académico no desempenho académico. Os resultados do presente 

estudo mostram que a integração na escola e a elaboração de estratégias predizem 

significativamente o desempenho académico dos “Estudantes-Atletas”. Assim, o presente 

resultado vai ao encontro da literatura, uma vez que o Modelo Motivacional de Coping 

académico (Skinner et al., 2013), afirma que tanto a satisfação das necessidades de 

relacionamento, mediadas pela integração na escola, como as estratégias de coping são 

determinantes do desempenho académico. 
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Conclusões e Reflexões Finais 

 

O presente estudo pretende contribuir para a área do coping académico, 

nomeadamente, compreender de que forma a prática de uma modalidade desportiva 

federada (futebol) se relaciona com a integração social, a capacidade de coping académico 

e o desempenho académico dos estudantes na faixa etária da pré-adolescência. 

Este estudo permitiu verificar que existem diferenças significativas entre 

“Estudantes-Atletas” e “Não Praticantes de Desporto” ao nível da sua integração social 

nas turmas, ao nível da elaboração de estratégias para lidar com situações potenciadoras 

de stress em contexto académico e por fim, ao nível do desempenho académico. Nota-se 

que para além destas diferenças significativas, entre ambos os sub-grupos, existe também 

uma tendência, para um maior uso de estratégias de coping adaptativas por parte dos 

“Estudantes-Atletas” quando comparados aos “Não Praticantes de Desporto”.  

Relativamente à integração social nas respetivas turmas dos “Estudantes-Atletas” 

verifica-se que para além de ser melhor do que quando comparada aos seus colegas (“Não 

Praticantes de Desporto”), existe também uma tendência significativa para a integração 

social dos “Estudantes-Atletas” ser semelhante entre ambos os contextos (equipa e 

turma). 

De forma global o presente estudo permitiu também verificar que existe uma 

associação positiva entre a integração funcional na escola e a forma como os estudantes 

gerem situações stressoras no contexto académico (coping académico). Para além disso, 

verifica-se também que existe uma associação positiva entre a forma como os estudantes 

gerem situações stressoras no contexto académico (coping académico) e o seu 

desempenho na escola. Ainda neste sentido, foi possível a partir do presente estudo 

perceber que a integração na escola e a elaboração de estratégias por parte dos 

“Estudantes-Atletas”, prediz significativamente o desempenho académico dos mesmos.  

Por outro lado, verificou-se que as associações significativas para os estudantes, 

são mais fortes caso sejam apenas efetuadas para o sub-grupo “Estudantes-Atletas”. 

Ainda, relativamente ao sub-grupo “Estudantes-Atletas”, nota-se que os mesmos 

são um conjunto de indivíduos com características especificas, uma vez que não seguem 

todos os pressupostos implícitos pelo Modelo Motivacional de Coping académico 

(Skinner et al., 2013), nomeadamente no que respeita às correlações entre as várias 

estratégias de coping. Verifica-se ainda que a procura de conforto é a estratégia adaptativa 

menos usada pelos “Estudantes-Atletas”. Assim, e uma vez que a associação entre a 



 

31 

 

procura de conforto e o auto-encorajamento para o sub-grupo “Estudantes-Atletas” é forte 

e negativa, podemos perceber que este conjunto de estudantes, usa mais o auto-

encorajamento para gerir situações potenciadoras de stress no contexto escolar, em 

detrimento da procura de conforto noutras pessoas. Ainda neste sentido, nota-se que os 

“Estudantes-Atletas”, à medida que evitam situações potenciadoras de stress no contexto 

escolar, usam o auto-encorajamento como estratégia para lidar com essa situação 

stressora. Desta forma, seria uma mais valia explorar de forma mais aprofundada estas 

diferenças relativamente ao uso de estratégias de coping académico entre os “Estudantes-

Atletas” e os “Não Praticantes de Desporto”. 

Tendo em conta toda a metodologia inerente ao presente estudo encontramos 

vantagens e limitações do mesmo, que podem vir a ser usados em estudos futuros. Nesse 

sentido, verifica-se que o preste estudo como vantagens apresenta um reforço em grande 

parte aos pressupostos implícitos no Modelo Motivacional de Coping académico (Skinner 

et al., 2013), incluíram-se aspetos subjacentes ao modelo (prática de uma atividade 

desportiva regular), verificou-se a importância que a prática de uma modalidade 

desportiva coletiva (futebol) tem em estudantes pré-adolescentes e verificaram-se 

também aspetos implícitos ao Modelo Sociométrico (Moreno, 1946).  

Por outro lado, o presente estudo apresenta-nos algumas limitações como a pouca 

diversificação dos locais onde foram recolhidos os dados, a pouca diversificação das 

modalidades incluídas no presente estudo e o facto de não terem sido incluídas estudantes 

do género feminino nas comparações realizadas. 

De forma a concluir, estas vantagens e limitações podem ser ferramentas para 

estudos futuros no âmbito do coping académico, uma vez que a partir das mesmas é 

possível reforçar o Modelo Motivacional de Coping académico (Skinner et al., 2013) e 

explorar novas ideias implícitas. Assim, sugere-se que estudos futuros no âmbito do 

coping académico procurem realizar a recolha de dados noutras regiões, que incluam 

outras modalidades ou outro tipo de atividades extracurriculares que sejam realizadas em 

contexto grupal, e por fim, que incluam também estudantes do género feminino que 

possam praticar esse tipo de modalidades ou atividades extracurriculares.  
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